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σης μελετών και ερευνών για θέματα που αφορούν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
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πτυξης, της απασχόλησης, της φορολογίας, του ανταγωνισμού, της ασφάλισης και άλλων 
θεμάτων που αφορούν στις μικρές επιχειρήσεις. Παρακολουθεί εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ τις 
στρατηγικές που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις και αξιολογεί την πορεία των επιχειρησια-
κών προγραμμάτων. Αποτελεί τον φορέα τεκμηρίωσης των θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ που στο-
χεύουν στην υποστήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης και 
συνεργάζεται στενά με το πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΓΣΕΒΕΕ 
(ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) που οργανώνει και πραγματοποιεί δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης.

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

Ως φορέας παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης, σύμφωνα με τον νόμο 3879/2010 περί 
«Ανάπτυξης της διά βίου μάθησης», το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ οργανώνει προγράμματα εκπαίδευ-
σης που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά 

Πρόλογος
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Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων. Στο πλαίσιο αυτό το ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ θα υλοποιήσει κατά τα έτη 2012-2013 προγράμματα διά βίου  εκπαίδευσης για το 
ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης. 

Οι έντονες πιέσεις που δέχονται οι ελληνικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσα 
στο περιβάλλον της οξύτατης οικονομικής κρίσης οδήγησαν το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στον σχεδι-
ασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επίκαιρα αντικείμενα μάθησης. Κύρια επιδίωξη 
είναι η αναβάθμιση των γενικών γνώσεων και των επαγγελματικών προσόντων των απα-
σχολουμένων στις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να συμβάλουμε, στο μέτρο του δυνατού, στην 
αποτελεσματικότερη διαχείριση και αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων. Πρόκει-
ται για έξι θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν 23 αντικείμενα εκπαίδευσης και αντι-
στοιχούν σε 300 σεμινάρια (περίπου 4.800 ωφελούμενοι/ες) που θα υλοποιηθούν σε πολ-
λές 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 στον χώρο εργασίας 
	 ●  Νέα διατροφικά πρότυπα
	 ●  Περιβαλλοντική εκπαίδευση και εξοικονόμηση ενέργειας
	 ●  Εξειδικευμένη ελληνόγλωσση & ξενόγλωσση επιχειρηματική και επαγγελματική 

ορολογία για μικρές επιχειρήσεις

Τα  προγράμματα  εκπαίδευσης απευθύνονται σε απασχολούμενους στις μικρές και πολύ 
μικρές επιχειρήσεις, δηλ. σε εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους  και συμ-
βοηθούντα μέλη των μικρών βιοτεχνικών και εμπορικών οικονομικών μονάδων, άνω των 
18 ετών. 

Τα προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρω-
παϊκή  Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, επομέ-
νως παρέχονται στους ωφελούμενους ΔΩΡΕΑΝ και όσοι συμμετάσχουν δεν πρόκειται να 
έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. 

Σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα δοθούν κατάλληλα εκπαιδευτικά εγχειρίδια και 
σημειώσεις διδασκαλίας. Επίσης, θα αξιοποιηθούν έμπειροι εκπαιδευτές, με γνώσεις 
υψηλού επιπέδου στο αντικείμενο που θα διδάξουν, αλλά και με ικανότητες αξιοποίησης 
των αρχών και των μεθόδων ενεργητικής και συμμετοχικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
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Στόχοι των προγραμμάτων εκπαίδευσης
	 ●  Ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα των μικρών επιχειρήσεων και βελτιωμένη 

παρουσία στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας μέσω της διά βίου εκπαίδευ-
σης. 

	 ●  Ανάδειξη της σημασίας της διά βίου μάθησης στην επιχειρηματική πορεία των 
μικρών οικονομικών μονάδων και αύξηση της συμμετοχής των εργοδοτών, εργα-
ζομένων και αυτοαπασχολουμένων σε προγράμματα εκπαίδευσης. 

	 ●  Ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας των αυτοαπασχολουμένων και εργοδο-
τών των μικρών επιχειρήσεων, με παράλληλη βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων. 

	 ●  Βελτίωση των δεξιοτήτων χρήσης εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών 
των απασχολουμένων στις μικρές επιχειρήσεις.

	 ●  Ικανοποίηση διαπιστωμένων εκπαιδευτικών αναγκών στους τομείς της υγιεινής & 
ασφάλειας, της ξενόγλωσσης επαγγελματικής ορολογίας, της περιβαλλοντικής αφύ-
πνισης 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

13Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
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Η παρούσα θεματική ενότητα, με τίτλο «Επιχειρηματικότητα στη μικρή επιχείρηση», δια-
πραγματεύεται τις ακόλουθες πέντε υποενότητες:

§	Σύγχρονο περιβάλλον και επιχειρηματικότητα μικρών επιχειρήσεων

§	Αποτελεσματική επιχειρηματικότητα

§	Καινοτόμες ιδέες για επιχειρηματικότητα «Άμεσης δράσης»

§	Δικτύωση και πληροφόρηση του μικρομεσαίου επιχειρηματία

§	Οι αναγκαίες προσαρμογές της μικρομεσαίας επιχείρησης στο σύγχρονο περιβάλλον

Οι ανωτέρω υποενότητες διαπραγματεύονται σημαντικά και ουσιαστικά ζητήματα για την 
τωρινή κατάσταση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, 
λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες και τα προβλήματα που εμφανίζονται στη λειτουρ-
γία μιας τυπικής μικρής επιχείρησης. Η μελέτη της κάθε θεματικής ενότητας στοχεύει στην 
εκπαίδευση και κατάρτιση σε ζωτικά θέματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας μιας 
μικρής επιχείρησης. Εν συντομία, στην παρούσα θεματική ενότητα:

§	 πρώτον, ενημερώνεσαι για τις εξελίξεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος λαμβάνο-
ντας μία αντικειμενική εικόνα για τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στη μικρή επι-
χείρηση. Η περιγραφή επικεντρώνεται σε επεξήγηση της κατάστασης βάσει οικονομι-
κής ανάλυσης,

§	 δεύτερον, αναγνωρίζεις τους παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία δυνα-
μικών επιχειρήσεων και δυναμικών επιχειρηματιών που αποτελούν τη βάση της 
δυναμικής επιχειρηματικότητας,

§	 τρίτον, έχοντας διαμορφώσει μία ολοκληρωμένη εικόνα για θέματα επιχειρηματικότη-
τας απαραίτητα για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, περιγράφεται εν συνεχεία ο τρόπος 
αντίληψης, εύρεσης και εντοπισμού επιχειρηματικών ιδεών σε ένα διαρκώς μεταβαλ-
λόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον,

§	 τέταρτον, παρουσιάζονται οι τρόποι δικτύωσης και πληροφόρησης στα πλαίσια των 
αναγκών της επιχειρηματικής δραστηριότητας μιας μικρής επιχείρησης, και

§	 πέμπτον, αναγνωρίζεις τις αναγκαίες προσαρμογές που πρέπει να γίνουν στη συνη-
θισμένη δομή και λειτουργία της τυπικής ελληνικής μικρής επιχείρησης, δίνοντας 
έμφαση σε εσωτερικά θέματα τα οποία απαιτούν την προσοχή και τον κατάλληλο χει-
ρισμό του επιχειρηματία.

Περίληψη
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The present thematic unit entitled "Εntrepreneurship in the small enterprise" negotiates 
the following five sub-units:

§	Contemporary environment and small enterprises entrepreneurship.

§	Effective entrepreneurship.

§	Innovative ideas for "effective" entrepreneurship.

§	Networking and business information for the entrepreneur of small to medium-sized 
enterprise.

§	The necessary adaption of small to medium-sized enterprise at the contemporary 
business environment.

The above sub-units negotiate important and essential issues of the present situation of 
business environment not only in Greece, but also internationally, taking into account the 
needs and the problems during the small enterprise operation. The study of this thematic 
unit aims into the education and training in vital issues of small business activity. In brev-
ity, in this thematic unit you can:

§	 firstly, be informed for the current issues of business environment being aware for 
its recent developments that concern the small enterprise. The material is focused 
mainly in situation interpretation using economic analysis;

§	 secondly, recognize the factors that contribute in the creation of effective entrepre-
neurship through dynamic enterprises and dynamic entrepreneurs that constitute its 
base;

§	 thirdly, be trained in the perception and the recognition of business ideas in a dynamic 
business environment;

§	 fourthly, there is a general presentation about the manners of networking and busi-
ness information based on the requirements of the small enterprise activity; and

§	 fifthly, recognize the necessary adaptations that you should make in the usual struc-
ture and operation of typical Greek small enterprise with main emphasis in internal 
subjects which require the attention and the right management by the entrepreneur.

Abstract
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1. Σύγχρονο περιβάλλον 
 και επιχειρηματικότητα 
 μικρών επιχειρήσεων

 1.1. Μαθαίνοντας βασικά οικονομικά

 1.2. Η σημερινή κατάσταση στα πλαίσια οικονομικών γεγονότων

 1.3. Μία ιστορική αναδρομή στην παγκόσμια οικονομία

 1.4.  Η σημερινή Ελληνική Οικονομία

 1.5.  Η κατάσταση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας 

 1.6.  Η επίδραση του περιβάλλοντος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

1η ΕΝΟΤΗΤΑ
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Εισαγωγή

Στόχος

Στόχος αυτής της ενότητας είναι η κατανόηση βασικών εννοιών του σύγχρο-
νου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η οικονομική τους ερμηνεία.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας υποενότητας:

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

●  να ορίζεις την έννοια των οικονομικών κύκλων,

●  να αναγνωρίζεις τις φάσεις του οικονομικού κύκλου,

●  να αναγνωρίζεις τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη,

●  να κατανοείς το επιχειρηματικό περιβάλλον στην παρούσα οικονομική 
συγκυρία.

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

●  να αναλύεις και να ερμηνεύεις το μακροοικονομικό περιβάλλον,

● να διακρίνεις τις βασικές μακροοικονομικές έννοιες,

●  να γνωρίζεις πού βρίσκεται η ελληνική και η παγκόσμια οικονομία 
στην παρούσα οικονομική φάση,

●  να διακρίνεις τους παράγοντες που έχουν επίπτωση στο επιχειρημα-
τικό περιβάλλον,

●  να διακρίνεις τις κρατικές δράσεις που έχουν στόχο την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας

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

●  να κατανοείς τον τρόπο αλληλεπίδρασης της πορείας της οικονομίας 
και της λειτουργίας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των ΜΜΕ,

●  να κατανοείς τις τάσεις που επικρατούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
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Έννοιες - κλειδιά

§	 Οικονομικός και επιχειρηματικός κύκλος

§	 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν

§	 Ελλείμματα

§	 Δημόσιο Χρέος

§	 Οικονομική Ανάπτυξη, Ύφεση, Κρίση

§	 Ρευστότητα

§	 Ανταγωνιστικότητα

§	 Καινοτομία

Σύντομη περιγραφή ενότητας

Στην Υποενότητα 1 γίνεται εκτενής αναφορά στο οικονομικό περιβάλλον. Περιγράφεται η 
πορεία της ελληνικής και της παγκόσμιας οικονομίας αλλά και το επιχειρηματικό περιβάλ-
λον των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο αναγνώστης εισάγεται στις βασικές έννοιες του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, γνω-
ρίζει τον τρόπο ποσοτικοποίησης της ανάπτυξης μιας οικονομίας και τις βασικές συνιστώ-
σες της, όπως ο πληθωρισμός, τα επιτόκια και το δημόσιο χρέος. Τέλος, αναλύεται ο ρόλος 
της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας, ενώ γίνεται αντιληπτό με στατιστικά στοιχεία το 
επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα σήμερα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.indd   19 11/6/12   10:21 PM



20 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

   1.1.   Μαθαίνοντας βασικά οικονομικά

Στην παράγραφο αυτή θα αναλύσουμε την έννοια των επιχειρηματικών ή 
οικονομικών κύκλων, η οποία είναι υπεύθυνη για τις μεταβολές των βασι-
κών μακροοικονομικών μεγεθών. Για την ορθή κατανόηση του φαινομένου 
θα περιγράψουμε πρώτα μερικές βασικές έννοιες της μακροοικονομικής 

θεωρίας που αφορούν στα ακόλουθα:

§	Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν,

§	Πληθωρισμός,

§	Απασχόληση, και

§	Χρέος.

Θα προσεγγίσουμε την παρούσα οικονομική συγκυρία μέσα από τις βασικές της συνιστώ-
σες, όπως διαμορφώνεται από τα δάνεια χαμηλής εξασφάλισης, την αύξηση των διατρα-
πεζικών επιτοκίων και τη ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Για να κατανο-
ήσουμε τη σύγχρονη οικονομική κατάσταση πρέπει να καταστεί σαφές εξαρχής ότι το οικο-
νομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις μεταβάλλεται συνεχώς.

Μία από τις σημαντικότερες έννοιες της οικονομικής θεωρίας είναι εκείνη 
που περιγράφει τις εν λόγω διακυμάνσεις και η οποία είναι γνωστή ως η 
έννοια του οικονομικού κύκλου. Ο οικονομικός κύκλος περιλαμβάνει τέσσε-
ρις φάσεις:

§	την άνοδο,

§	την κρίση,

§	την κάθοδο, και

§	την ύφεση.

Όταν μία οικονομία διακρίνεται από:

§	αύξηση της απασχόλησης άρα μείωση της ανεργίας,

§	κανονικούς ρυθμούς διακύμανσης του πληθωρισμού,
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§	αυξημένη ρευστότητα, και

§	καταγραφή κερδών από τις περισσότερες επιχειρήσεις,

τότε τη χρονική αυτή περίοδο την χαρακτηρίζουμε ως ανοδική. Στο τέλος της ανοδικής 
περιόδου η οικονομία βρίσκεται στο ζενίθ της.

Η ανοδική περίοδος αρχίζει να παρουσιάζει:

§	αδυναμία απασχόλησης περαιτέρω ατόμων, και

§	αύξηση του πληθωρισμού,

και γενικότερα σημάδια κόπωσης καθώς εισέρχεται στη φάση της κρίσης.

Στη συνέχεια, η φάση της καθόδου που ακολουθεί συνεπάγεται μείωση της οικονομικής 
δραστηριότητας και των οικονομικών δεικτών.

Τέλος, ακολουθεί η ύφεση που χαρακτηρίζεται από:

§	αυξημένη ανεργία,

§	μειωμένα κέρδη,

§	μείωση στη ζήτηση, και

§	έλλειψη ρευστότητας.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται διαγραμματικά οι τέσσερις φάσεις του οικονομικού κύκλου.

Εικόνα 1: Οι φάσεις του οικονομικού κύκλου

Πηγή: Θεόδωρος Κ. Θεοδώρου, Οικονομική Κρίση, Ενότητα Εκπαιδευτικά Άρθρα του δικτυακού 
τόπου www.alfavita.gr

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.indd   21 11/6/12   10:21 PM



22 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Επίσης, για καλύτερη κατανόηση του οικονομικού περιβάλλοντος είναι αναγκαίο να απο-
σαφηνιστεί η πολυσυζητημένη έννοια του ΑΕΠ.

Το ΑΕΠ είναι ένα μακροοικονομικό1 μέγεθος το οποίο στην ουσία περιλαμ-
βάνει το άθροισμα όλων των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων και των 
επιχειρήσεων που δημιουργούνται στην οικονομία σε ένα έτος.

Όταν μία οικονομία βρίσκεται σε φάση ανόδου, αναμένουμε αύξηση των 
εισοδημάτων από έτος σε έτος. Αν εκφράσουμε αυτή την αύξηση με τη μορφή ποσοστού, 
τότε προκύπτει η έννοια του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ.

Για παράδειγμα, αν μία οικονομία αποτελείται από δύο φυσικά πρόσωπα, 
τους Α και Β, και μία επιχείρηση, τη Γ, τότε εάν το 2008 τα εισοδήματά τους 
ήταν 20 για τον Α, 10 για τον Β και η επιχείρηση Γ είχε κέρδη 90 χρηματικές 
μονάδες, ενώ το 2009 ο Α είχε εισόδημα 25, ο Β 9 και η επιχείρηση κέρδη 
92 χρηματικές μονάδες, το υποθετικό ΑΕΠ για το 2008 είναι 120 χρηματικές 

μονάδες και το ΑΕΠ για το 2009 127.

Πίνακας 1: Ανάλυση της έννοιας και της μεταβολής του ΑΕΠ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΕΤΟΣ 2008 2009

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α 20 (εισόδημα) 25 (εισόδημα)
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Β 10 (εισόδημα) 9 (εισόδημα)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Γ 90 (κέρδη) 92 (κέρδη)
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ) 120 126

ΑΕΠ 120 126

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΕ ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

6 χρηματικές μονάδες = 126-120

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

5%
= [ (ΑΕΠ 2009- ΑΕΠ 2008) / ΑΕΠ 2008 ]

= (126-120) / 120

Η ποσοστιαία μεταβολή μάς δίνει τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας που στο συγκεκρι-
μένο παράδειγμα ανέρχεται σε 5%.

Με βάση την οικονομική εμπειρία και πρακτική που θέτει ως όριο το 2,5% προκειμένου μία 

1. Η οικονομική θεωρία διαχωρίζεται σε δύο μεγάλες ενότητες. Τη μικροοικονομία και τη μακροοικονομία. Η 
μικροοικονομία εξετάζει τη συμπεριφορά της μιας οικονομικής μονάδας, όπως ο καταναλωτής, ο παραγω-
γός και η επιχείρηση, ενώ η μακροοικονομία εξετάζει συνολικά μεγέθη, όπως το Ακαθάριστο Εθνικό Εισό-
δημα, τα γενικά επίπεδα του πληθωρισμού, την απασχόληση κ.λπ.
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οικονομία να χαρακτηριστεί σε άνθηση, η υποθετική οικονομία που εξετάσαμε στο προη-
γούμενο παράδειγμα θα εντασσόταν στη φάση της οικονομικής ανόδου.

Περιγράφοντας την ελληνική οικονομική πραγματικότητα και με βάση τα δημοσιευμένα στοι-
χεία από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) για το τρίτο τρίμηνο του 2010, ο ρυθμός 
μεταβολής του ΑΕΠ ήταν αρνητικός και συγκεκριμένα ήταν -4,6%. Αντίστοιχα, ο υψηλός πλη-
θωρισμός στο 5,6% και η ανεργία στο 12% εντάσσουν την ελληνική οικονομία στη φάση της 
κρίσης, σε συνδυασμό με τα υψηλά κρατικά ελλείμματα και το μεγάλο δημόσιο χρέος.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να διαχωριστεί η έννοια του ελλείμματος γενικής 
κυβέρνησης, το οποίο συνήθως στις εφημερίδες αναφέρεται ως «έλλειμμα», 
από την έννοια του Δημόσιου Χρέους.

Ας εξηγήσουμε, λοιπόν, τι σημαίνει έλλειμμα.

Κάθε έτος η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών και Εθνικής Οικο-
νομίας καταρτίζει και καταθέτει προς ψήφιση στο ελληνικό κοινοβούλιο το 
νομοσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού. Σε αυτό αναγράφονται αναλυτικά 

τα έσοδα και οι δαπάνες του ελληνικού δημοσίου για το επόμενο οικονομικό έτος.

§	 Αν τα έσοδα είναι περισσότερα από τα έξοδα (ΕΣΟΔΑ > ΕΞΟΔΑ), ο κρατικός προϋπο-
λογισμός θεωρείται πλεονασματικός και το πλεονάζον κεφάλαιο μπορεί να διατεθεί σε 
δανεισμό άλλων χωρών ή να διατεθεί κατά τη βούληση της κυβέρνησης.

§	 Αν ο προϋπολογισμός έχει ίδια αξία εσόδων και εξόδων (ΕΣΟΔΑ = ΕΞΟΔΑ), τότε θεω-
ρείται ισοσκελισμένος, κάτι που στην πράξη δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί.

§	 Αν τα έξοδα είναι περισσότερα από τα έσοδα (ΕΣΟΔΑ < ΕΞΟΔΑ), ο κρατικός προϋ-
πολογισμός θεωρείται ελλειμματικός. Σε αυτή την περίπτωση για να καλυφθούν τα 
χρήματα που απαιτούνται ώστε το κράτος να εξασφαλίσει της δημόσιες δαπάνες του2, 
καταφεύγει στον δανεισμό από άλλα κράτη που έχουν πλεονάσματα, ή από θεσμικούς 
επενδυτές (όπως μεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες). Αυτό το έλλειμμα για να 
μπορεί να είναι συγκρίσιμο δεν εκφράζεται μόνο σε χρηματικές μονάδες (συνήθως 
δισεκατομμύρια ευρώ), αλλά και ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Μία άλλη σημαντική έννοια είναι και το δημόσιο χρέος. Όλα τα ελλείμματα 
διαχρονικά συνθέτουν το Δημόσιο Χρέος. Δηλαδή, το δημόσιο χρέος σήμερα 
είναι το άθροισμα των ελλειμμάτων του προϋπολογισμού όλων των προη-
γούμενων ετών.

2 Να πληρώσει, δηλαδή, τους μισθούς των δημόσιων υπαλλήλων, τους προμηθευτές του, τις δημόσιες επεν-
δύσεις κ.λπ.
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   1.2.   Η σημερινή κατάσταση στα πλαίσια 
οικονομικών γεγονότων

Μετά την επεξήγηση των σημαντικότερων μακροοικονομικών όρων, κρίνεται σκόπιμο 
να παρατεθεί μία ιστορική αναδρομή, αρχής γενομένης από το καλοκαίρι του 2007, με 
έμφαση στα σημαντικότερα οικονομικά γεγονότα που διαμόρφωσαν την παγκόσμια αλλά 
και την ελληνική επιχειρηματική συγκυρία.

Η παρούσα οικονομική κατάσταση έχει τις απαρχές της στην αγορά ενυπόθη-
κων δανείων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) το καλοκαίρι του 
2007. Τα subprimes3 (σαμπραϊμς) είναι στεγαστικά δάνεια που δίνονται σε 
άτομα με κακό ιστορικό αποπληρωμής. Το στεγαστικό δάνειο, ως μία μορφή 
δανείου, παρουσιάζει τις ακόλουθες δύο όψεις:

§	για τον δανειολήπτη/ιδιώτη αποτελεί μία μορφή χρηματοδότησης,

§	ενώ για τον δανειοδότη/τράπεζα αποτελεί μία μορφή επένδυσης.

Οι δανειοδότες στεγαστικών στις ΗΠΑ, δηλαδή οι τράπεζες που χορηγούσαν στεγαστικά 
δάνεια, δεν τα κρατούσαν ως περιουσιακό τους στοιχείο, αλλά τα πουλούσαν αμέσως μετά 
σε επενδυτικές τράπεζες. Άρα πουλούσαν την επένδυσή τους για ένα αντίτιμο, «ξεφορτώ-
νοντας» με την πώληση του δανείου και τον ενδεχόμενο κίνδυνο μη αποπληρωμής του 
συγκεκριμένου δανείου.

Οι επενδυτικές τράπεζες στις οποίες είχε πουληθεί η απαίτηση του στεγαστικού δανείου 
της τράπεζας που αρχικά το είχε χορηγήσει, δημιουργούσαν νέα «πακέτα» (τιτλοποίηση4) 
τα οποία περιελάμβαναν επιμέρους μεμονωμένα δάνεια σε ένα νέο ολοκαίνουργιο προ-
ϊόν, το οποίο πουλούσαν στη συνέχεια σε άλλους επόμενους επενδυτές. Οι επόμενοι επεν-
δυτές μπορεί να ήταν άλλες τράπεζες, οι οποίες εξαιτίας της ανάπτυξης της αγοράς παρα-
γώγων5 είχαν ως δραστηριότητα την κατασκευή επενδυτικών προϊόντων που διέθεταν σε 
αμοιβαία κεφάλαια, ασφαλιστικά ταμεία και άλλους τελικούς επενδυτές. Στην ουσία, όλος 
ο κύκλος των αγοραπωλησιών βασιζόταν σε μία μορφή δανειοδότησης με χαμηλή εξα-
σφάλιση, δηλαδή πρακτικά αποτελούσε μία φούσκα η οποία έπληξε πολλούς και μεγά-

3.  Subprimes είναι η αγγλική ερμηνεία των στεγαστικών δανείων χαμηλής εξασφάλισης.
4.  Τιτλοποίηση είναι η έκδοση και πώληση στο κοινό τίτλων χρέους (π.χ., ομολόγων) που απορρέουν από τα 

περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικό) του οργανισμού. Λόγου χάρη, μία τράπεζα μπορεί να συγκεντρώσει ένα 
μεγάλο μέρος των απαιτήσεών της έναντι τρίτων (δάνεια) και να τα πουλήσει σε συγκεκριμένη τιμή σε επεν-
δυτές.

5.  Παράγωγο προϊόν στα χρηματοοικονομικά ονομάζεται ένα συμβόλαιο, η αξία του οποίου εξαρτάται από την 
αξία κάποιου άλλου βασικού προϊόντος.
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λους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, με αποτέλεσμα την κατάρρευση, την εξαγορά ή 
την απότομη πτώση της τιμής της μετοχής των οργανισμών αυτών. Το αρνητικό κλίμα και 
οι μη αναμενόμενες αρνητικές εξελίξεις αύξησαν τον φόβο, ο οποίος συνέβαλε ακόμη πιο 
αρνητικά στις τράπεζες και στη συμπεριφορά τους. Οι τελευταίες άρχισαν να εμφανίζουν 
μεγάλο δισταγμό στις μεταξύ τους δανειοδοτήσεις επιφέροντας αύξηση των διατραπεζικών 
επιτοκίων. Η δυσλειτουργία του τραπεζικού συστήματος μεταδόθηκε στη χρηματοδότηση 
των άλλων επιχειρήσεων με δυσμενείς συνέπειες στην πραγματική οικονομία.

Μία από τις βασικές αιτίες της εξάπλωσης του προβλήματος που επέφερε η φούσκα των 
subprimes σε ολόκληρο τον κόσμο είναι η παγκοσμιοποίηση. Το άνοιγμα των οικονομιών, 
η ελεύθερη μετακίνηση κεφαλαίων, η ενοποίηση των αγορών αποτελούν τις βασικές αιτίες 
της εξάπλωσης της κρίσης με τη μορφή της παγκόσμιας «επιδημίας». Και τούτο διότι η 
επένδυση στα τοξικά τραπεζικά προϊόντα έγινε όχι μόνο από αμερικανικές τράπεζες αλλά 
και από τράπεζες όλου του κόσμου. Στα τοξικά προϊόντα επένδυσαν επίσης και ασφαλιστι-
κές εταιρείες, ασφαλιστικά ταμεία, εταιρείες επενδύσεων, επενδυτικές τράπεζες ακόμη και 
ιδιώτες.

Η ελληνική οικονομία, μέρος της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας οικονομίας, είναι μία 
ελλειμματική6 οικονομία. Η κυβέρνηση δανείζεται κάθε χρόνο δεκάδες δισεκατομμύρια 
ευρώ για να καλύψει τις ανάγκες του Δημοσίου αλλά και τους τόκους του εξωτερικού μας 
χρέους, που φτάνει τα 270 δις ευρώ. Σε μία περίοδο όπου οι πιστώσεις έχουν σταματήσει, 
είναι δύσκολο να βρεθούν δανεικά κεφάλαια. Στο μεταξύ, οι ελληνικές τράπεζες δεν βρί-
σκουν εύκολα χρηματικά κεφάλαια από το διεθνές σύστημα κι έτσι μειώνουν τα δάνεια, 
δημιουργώντας προβλήματα σε όλες τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες δανειολήπτες και 
προκαλώντας κρίσεις ρευστότητας.

6.   Βλέπε προηγούμενη παράγραφο.
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   1.3.   Μία ιστορική αναδρομή στην παγκόσμια 
οικονομία

Σε αυτή την παράγραφο και εφόσον έχει γίνει γνωστή η έννοια της οικονομι-
κής ανάπτυξης και της ύφεσης, κρίνεται σκόπιμο να προηγηθεί μία ανα-
δρομή της παγκόσμιας οικονομίας και των γεγονότων που επέδρασαν με 
κάποια χρονική υστέρηση στην ελληνική οικονομία και εν γένει στο ελληνικό 
επιχειρηματικό περιβάλλον.

Σημασία έχει η κατανόηση της διάχυσης των «τοξικών» δανείων στην παγκό-
σμια οικονομία και το αποτέλεσμα που έχει η στήριξη της οικονομίας μέσα από συγκεκρι-
μένες κρατικές δράσεις.

Οικονομικές κρίσεις στο παρελθόν

Οι παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις αποτελούν αναπόφευκτο μέρος του 
οικονομικού συστήματος όπως μας διδάσκει και η θεωρία των οικονομι-
κών κύκλων, και έχουν καταγραφεί σε περιόδους που συνήθως η οικονομία 

γνωρίζει μακροχρόνια άνθηση. Μεγάλες κρίσεις που σημάδεψαν την οικονομική ιστορία 
συνέβησαν:

§	 το 1929 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,

§	 τη δεκαετία του 1970 εξαιτίας της αύξησης της τιμής του πετρελαίου,

§	 το 1997 στη Νοτιοανατολική Ασία,

§	 το 1998 στη Ρωσία,

§	 και πιο πρόσφατα οι νομισματικές, χρηματιστηριακές και δημοσιονομι-
κές κρίσεις που χτύπησαν την οικονομία της Αργεντινής το 2001.

Παρούσα οικονομική συγκυρία

Η παρούσα κρίση που άρχισε το διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου του 2007 και 
η οποία διαμορφώνει το σύγχρονο οικονομικό σκηνικό, προέκυψε μετά το 
ξέσπασμα των προβλημάτων στην αγορά στεγαστικών δανείων μειωμένης 

εξασφάλισης και τη διάχυσή τους στην παγκόσμια οικονομία.
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Η κρίση ήρθε σε μία περίοδο που, παρά την εξάπλωση των δανείων χωρίς εγγυήσεις στην 
αγορά κατοικίας, η Fed7, σε μία προσπάθεια να μειώσει τον πληθωρισμό, προέβη σε αυξή-
σεις επιτοκίων. Οι δόσεις των στεγαστικών δανείων αυξήθηκαν αρκετά, με αποτέλεσμα 
πολλοί δανειστές να μην μπορούν να τις εξοφλήσουν, ενώ οι τράπεζες δεν είχαν εγγυή-
σεις και καλύμματα γι’ αυτά τα δάνεια ώστε να ανακτήσουν τα κεφάλαιά τους.

Παράλληλα, υπήρξε εκτεταμένη χρήση παραγώγων και δομημένων επενδυτικών προϊό-
ντων που εξαρτώνταν άμεσα από τη δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων από τα οποία 
παράγονταν. Συγκεκριμένα, τα SIV (Structured Investment Vehicle – Στράκτερεντ Ινβέ-
στμεντ Βέχικλ), η εκτεταμένη χρήση των οποίων έγκειται στην τιτλοποίηση απαιτήσεων και 
στοιχείων του ενεργητικού (όπως στεγαστικά δάνεια μιας τράπεζας), υποθηκεύονται για 
την εξασφάλιση (βραχυπρόθεσμων) δανείων χαμηλών επιτοκίων ώστε τα χρήματα που 
θα αποκτηθούν να επενδυθούν (ή δανειστούν) σε μακροπρόθεσμη βάση με υψηλότερα 
επιτόκια τα οποία θα δημιουργήσουν κέρδη από τη διαφορά αυτών των δύο επιτοκίων.

Η προσπάθεια απομάκρυνσης του πιστωτικού8 και επιτοκιακού9 κινδύνου από τις τράπε-
ζες, η μετατροπή στάσιμων κεφαλαίων σε εμπορεύσιμους τίτλους και η διάχυσή τους στην 
οικονομία προκάλεσαν ένα «ντόμινο» αλυσιδωτών αντιδράσεων στον αμερικανικό και 
ευρωπαϊκό τραπεζικό και κτηματομεσιτικό τομέα. Είναι προφανές πως εάν η βάση αυτών 
των προϊόντων καταρρεύσει καθώς οι δανειολήπτες δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα 
δάνεια χαμηλής εξασφάλισης, αναπόφευκτα αυτές οι δανειακές συμβάσεις δεν θα αξίζουν 
πλέον τίποτα. Άρα, όλοι όσοι έχουν κάποια από τα εκατομμύρια αξιόγραφα που κυκλοφο-
ρούν στην αγορά, αυτόματα πρέπει να τα διαγράψουν από τα περιουσιακά στοιχεία των 
χαρτοφυλακίων τους και να μεταφέρουν λογιστικά αυτό το ποσό ως ζημία.

7.  Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed-Federal Reserve) είναι η υπεύθυνη νομισματική αρχή η οποία 
αποφασίζει μεταξύ άλλων και για τις μεταβολές των αμερικανικών επιτοκίων.

8.  Είναι η πιθανότητα απώλειας του χρηματικού κεφαλαίου του επενδυτή εάν ο εκδότης του δανείου αδυνατεί 
να αποπληρώσει το δάνειο.

9.  Θεωρείται η πιθανότητα απώλειας χρημάτων από μία δυσμενή μεταβολή των επιτοκίων. Αν ο επενδυτής 
αρχικά υπολογίζει να εισπράξει από τόκους ενός κυμαινόμενου δανείου με επιτόκιο 7% ένα Χ ποσό, είναι 
φανερό ότι εφόσον τα επιτόκια μειωθούν στο 6% κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, θα λάβει λιγό-
τερα χρήματα. Αντίστοιχα, τα χρήματα αυτά θα τα κερδίσει ο δανειζόμενος.
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Τα γεγονότα που κλιμάκωσαν την κρίση είναι τα ακόλουθα:

2007
£		8 Φεβρουαρίου: Πρώτη προειδοποίηση της κρίσης των subprimes. Η βρετανική τρά-

πεζα HSBC ανακοινώνει ότι η αύξηση των ανεξόφλητων ποσών από αμερικανικά στε-
γαστικά δάνεια θα περιορίσει το κέρδος της κατά 10,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

£		2 Απριλίου: Η New Century, η νούμερο δύο της πίστωσης για κατοικία στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, κηρύσσει πτώχευση.

£		17 Ιουλίου: Ο δείκτης Dow Jones του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης φτάνει στις 
14,000 μονάδες, το υψηλότερο σημείο στην ιστορία. Την επομένη, ο οίκος αξιολόγησης 
Standart & Poor’s χαμηλώνει τον βαθμό περίπου 500 ομολογιακών εκδόσεων που 
βασίζονται σε πιστώσεις subprimes.

£		18 Ιουλίου: Η Bear Stearns, μία από της παλαιότερες τράπεζες της Γουόλ Στριτ, ανα-
κοινώνει την πτώχευση δύο εκ των κερδοσκοπικών της κεφαλαίων.

£		31 Ιουλίου: Η γερμανική τράπεζα KfW υποχρεώνεται να βοηθήσει επειγόντως την IKB 
Deutsche Industriebank. Την επομένη, το γερμανικό κράτος ανακοινώνει ότι χορηγεί 
3,5 δισεκατομμύρια ευρώ για τη διάσωση.

£		6 Αυγούστου: Η βελγική τράπεζα Fortis ενώνεται με τη Royal Bank of Scotland και την 
Banco Santander για την επιθετική εξαγορά της ABN Armo. Φτάνοντας το ποσό των 
71,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι η μεγαλύτερη εξαγορά στην οικονομική ιστορία. Η 
Barclays παραιτείται.

£		9 Αυγούστου: Η BNP Paribas ανακοινώνει το πάγωμα των τριών αμοιβαίων κεφα-
λαίων που περιέχουν subprimes. Ακολουθεί παγκόσμιος πανικός. Η νομισματική 
αγορά μπλοκάρεται. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντιδρά πολύ γρήγορα και ρίχνει 
στην αγορά 94,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε ρευστό.

£		17 Αυγούστου: Η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής χαμηλώνει το επιτόκιό της από το 
6,25% στο 5,75%, για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2006. Είναι η αρχή μιας σειράς 
από μειώσεις.

£		22 Αυγούστου: Συντονισμένη δράση των κεντρικών τραπεζών Αμερικής, Ευρώπης 
και Μεγάλης Βρετανίας, που φέρνουν στο νομισματικό σύστημα 330 δισεκατομμύρια 
δολάρια σε ρευστό.

£		23 Αυγούστου: Η Bank of America επενδύει 2 δισεκατομμύρια δολάρια στην Country-
wide Financial, το αμερικάνικο νούμερο ένα των ενυπόθηκων δανείων.

£		14 Σεπτεμβρίου: Συνωστισμός στα γκισέ της Northern Rock, μιας σημαντικής τρά-
πεζας της Βόρειας Αγγλίας, η οποία αποσταθεροποιήθηκε από την αποστράγγιση της 
διατραπεζικής αγοράς. Οι αρχές αποφάσισαν να της δώσουν έκτατες χρηματοδοτήσεις, 
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αλλά οι καταθέσεις δεν είναι εγγυημένες παρά μέχρι το ποσό των 2.000 λιρών, και οι 
πελάτες φοβούνται. Η κρατική παρέμβαση δεν κατορθώνει να σταματήσει την αιμορ-
ραγία των αποθεματικών της.

£		29 Οκτωβρίου: Παραίτηση του Στάλνεϊ Ο’Νιλ, προέδρου και γενικού διευθυντή της 
αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Merrill Lynch, μετά την ανακοίνωση της απώ-
λειας 2,24 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

£		4 Νοεμβρίου: Παραίτηση του Τραρλς Πρινς, προέδρου και γενικού διευθυντή της Citi-
group.

2008
£		8 Ιανουαρίου: Παραίτηση του Τζέιμς Κέιν, προέδρου και γενικού διευθυντή της Bear 

Stearns.

£		24 Ιανουαρίου: Η Société Generale αποκαλύπτει ότι ένας ανέντιμος χρηματιστής, ο 
Ζερόμ Κερβιέλ, τής προκάλεσε απώλειες 4,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ η κρίση 
των subprimes 2 δισεκατομμυρίων.

£		11 Φεβρουαρίου: Η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής ανακοινώνει ότι οι απώλειες που 
συνδέονται με τα subprimes θα φτάσουν τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια αντί για 50 
δισεκατομμύρια, όπως είχε προβλεφθεί πριν από έναν χρόνο.

£		17 Φεβρουαρίου: Η βρετανική κυβέρνηση εθνικοποιεί τη Nothern Rock.

£		12 Μαρτίου: Οι απώλειες που συνδέονται με τα subprimes εκτιμώνται στα 2.000 δισε-
κατομμύρια δολάρια.

£		14 Μαρτίου: Η Bear Stearn έχει πρόβλημα ρευστότητας. Η Κεντρική Τράπεζα των 
ΗΠΑ οργανώνει τη διάσωση. Η JP Morgan δέχεται ένα δάνειο 30 δισεκατομμυρίων 
και την κρατική εγγύηση για να εξαγοράσει την Bear Stearns.

£		1η Απριλίου: Ο Μαρσέλ Οσπέλ, ο οποίος είχε αναδείξει την ελβετική τράπεζα UBS σε 
μία από τις μεγάλες της Γουόλ Στριτ, οφείλει να παραιτηθεί. Η UBS έχασε περίπου 8 
δισεκατομμύρια ευρώ στο καθένα από τα δύο προηγούμενα τρίμηνα.

£		2 Απριλίου: Η Lehman Brothers προωθεί αύξηση κεφαλαίου 4 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων.

£		9 Ιουνίου: Η Lehman Brothers ανακοινώνει απώλειες 2,8 δισεκατομμυρίων δολα-
ρίων το δεύτερο τρίμηνο. Ο πρόεδρος Ρίτσαρντ Φαλντ ζητάει από τον γενικό διευθυντή 
του, τον Τζο Γκρέγκορι, να παραιτηθεί.

£		1η Ιουλίου: Ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους θεσπίζει ένα σχέδιο διάσωσης της αγοράς ακι-
νήτων ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

£		26 Αυγούστου: Η FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation), η οποία εγγυάται τα 
αποθέματα 8.600 αμερικανικών τραπεζών, δημοσιεύει μία μαύρη λίστα 117 ιδρυμά-
των που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
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£		31 Αυγούστου: Στη Γερμανία, η ασφαλιστική Allianz πουλάει την Dresdner Bank στην 
Commerzbank.

£		4 Σεπτεμβρίου: Προώθηση της αύξησης κεφαλαίου της Nataxis, της κοινής θυγατρι-
κής του Ταμιευτηρίου και της Λαϊκής Τράπεζας, η οποία είχε πληγεί σε μεγάλο βαθμό 
από την κρίση των subprimes.

£		7 Σεπτεμβρίου: Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ αναγκάζεται να εγγυηθεί το χρέος της 
Fannie Mae και της Freddie Mac, ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων η καθεμία. 
Στην ουσία, πρόκειται για εθνικοποίηση.

£		9 Σεπτεμβρίου: Η JP Morgan ζητάει μεγαλύτερες εγγυήσεις από τη Lehman Brothers 
για να την δανείζει σε ημερήσια βάση.

£		10 Σεπτεμβρίου: Η Lehman Brothers ανακοινώνει απώλειες ύψους 3,9 δισεκατομ-
μυρίων για το τρίτο τρίμηνο και παραχωρεί το τμήμα διαχείρισης μετοχών. Η τέταρτη 
τράπεζα της Γουόλ Στριτ δεν βρίσκει πια χρηματοδότηση από την αγορά.

£		14 Σεπτεμβρίου: Η βρετανική τράπεζα Barclays είναι έτοιμη να αγοράσει τη Lehman 
Brothers. Ζητάει μία κρατική εγγύηση, όπως και η JP Morgan στην περίπτωση της 
Bear Stearns. Η Κεντρική Τράπεζα και το Υπουργείο Οικονομικών αρνούνται. Την 
Κυριακή το βράδυ η Lehman Brothers κηρύσσει πτώχευση.

£		15 Σεπτεμβρίου: Η Lehman Brothers, χωρίς βοήθεια από την Κεντρική Τράπεζα! Η απί-
στευτη αυτή είδηση προκαλεί πανικό σε παγκόσμια κλίμακα, που ξεπερνά εκείνον της 9ης 
Αυγούστου 2007. Οι κεντρικές τράπεζες χορηγούν ρευστό, χωρίς να κατορθώνουν να καθη-
συχάσουν τις αγορές. Κανείς πια δεν θέλει να αγοράσει, ούτε να δανείσει. Οι χρηματιστηρι-
ακοί δείκτες κατρακυλούν, η διατραπεζική αγορά μπλοκάρει. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα χορηγεί 100 δισεκατομμύρια ευρώ σε δύο ημέρες στις ευρωπαϊκές αγορές.

£		16 Σεπτεμβρίου: Η ασφαλιστική AIG, που καλύπτει τους κινδύνους υπερημερίας των 
πιστώσεων, κηρύσσει πτώχευση. Εκτιμώντας ότι είναι ένας ζωτικός παράγοντας για το 
οικονομικό σύστημα, η Κεντρική Τράπεζα της χορηγεί 85 δισεκατομμύρια δολάρια με 
αντάλλαγμα το 79,9% του κεφαλαίου της.

£		18 Σεπτεμβρίου: Συντονισμένη δράση της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ, της Τράπε-
ζας της Αγγλίας και των κεντρικών τραπεζών του Καναδά και της Ελβετίας. Η «ανοιχτή 
πώληση» απαγορεύεται προσωρινά στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και κατόπιν στη 
Γουόλ Στριτ, για να συγκρατηθεί η πτώση των τιμών.

£		19 Σεπτεμβρίου: Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Χένρι Πόλσον ανακοινώνει ένα 
πλάνο 700 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για να εξαγοράσει από τις τράπεζες τα τοξικά 
τους δάνεια.

£		21 Σεπτεμβρίου: Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ παραχωρεί το καθεστώς της τράπεζας 
καταθέσεων στην Goldman Sachs και στη Morgan Stanley, για να τους δώσει πρό-
σβαση στην κρατική βοήθεια.

£		24 Σεπτεμβρίου: Η Goldman Sachs δέχεται τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια του θρυλι-
κού επενδυτή Γουόρεν Μπάφετ, κάτι που της δίνει τη δυνατότητα να αντλήσει άλλα 5.
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£		25 Σεπτεμβρίου: Η Washington Mutual, το μεγαλύτερο αμερικανικό ταμιευτήριο, 
κηρύσσει πτώχευση. Τα διαθέσιμά της αναλαμβάνονται από την JP Morgan, η οποία 
γίνεται έτσι η πρώτη τράπεζα καταθέσεων των ΗΠΑ.

£		28 Σεπτεμβρίου: Το Βέλγιο, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο μοιράζονται τα διαθέσιμα 
της Fortis, η οποία είναι στο χείλος της πτώχευσης, και δίνουν 11,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

£		29 Σεπτεμβρίου: To αμερικανικό Κογκρέσο απορρίπτει το σχέδιο Πόλσον. Ο δείκτης 
Dow Jones κάνει βουτιά κατά 7%.

£		2 Οκτωβρίου: Το Ηνωμένο Βασίλειο εθνικοποιεί το ταμείο υποθηκών Bradford & 
Bingley και παραχωρεί ορισμένες μετοχές στην Banco Santander. Στη Γερμανία, η 
Hypo Real Estate παίρνει 35 δισεκατομμύρια ευρώ από ένα τραπεζικό κονσόρτσιουμ. 
Η Wells Fargo εξαγοράζει τη Wachovia, την τέταρτη αμερικανική τράπεζα. Η γαλλο-
βελγική Dexia πέφτει στο Χρηματιστήριο: Παρίσι, Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο τής 
χορηγούν βοήθεια ύψους 6,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο πρόεδρος Πιερ Ρισάρ και ο 
γενικός διευθυντής Αξέλ Μιλέρ παραιτούνται.

£		3 Οκτωβρίου: Το σχέδιο Πόλσον, που έχει διαμορφωθεί σε σχέδιο κατά της κρίσης,  
υιοθετείται από τον Τζορτζ Μπους.

£		5 Οκτωβρίου: Η γερμανική τράπεζα Hypo Real Estate σώζεται από το κράτος στο παρά 
πέντε.

£		6 Οκτωβρίου: Τα χρηματιστήρια γνωρίζουν ιστορική πτώση, που θα εξακολουθήσει 
για ημέρες. Στο Παρίσι, ο Cac 40 χάνει το 9% εκείνη τη Δευτέρα.

£		8 Οκτωβρίου: Συντονισμένη πτώση των επιτοκίων σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. 
Ο Γκόρντον Μπράουν ανακοινώνει ένα σχέδιο στήριξης των βρετανικών τραπεζών, 
που θα το ακολουθήσουν και άλλες χώρες. Η γαλλική κυβέρνηση δημιουργεί έναν 
μηχανισμό για να διαχειριστεί τη συμμετοχή του κράτους στις τράπεζες.

£		9 Οκτωβρίου: Το διατραπεζικό επιτόκιο Euribor τριμήνου φτάνει σε ύψος 5,39%, γεγο-
νός που δείχνει την αμοιβαία δυσπιστία των τραπεζών. Η Ισλανδία εθνικοποιεί τις τρεις 
τράπεζές της και ζητάει οικονομική βοήθεια από τη Ρωσία. Στην Ιαπωνία, η ασφαλι-
στική Yamato Life Insurance κηρύσσει πτώχευση.

£		10 Οκτωβρίου: Νέα ιστορική πτώση των χρηματιστηριακών δεικτών.

£		11 Οκτωβρίου: Το G7 παίρνει μέτρα για να καθησυχάσει τους καταθέτες και να ξεμπλο-
κάρει τις πιστώσεις.

£		12 Οκτωβρίου: Επιτυχημένη σύνοδος κορυφής της ζώνης του ευρώ, που υιοθετεί 
τελικά μία συντονισμένη προσέγγιση.

£		13 Οκτωβρίου: Η Μεγάλη Βρετανία αναδιαρθρώνει το μετοχικό κεφάλαιο της Royal 
Bank of Scotland, της HBOS και της Lloyds Banking Group, αυξάνοντάς το κατά 37 
δισεκατομμύρια λίρες, δηλαδή 46 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Γερμανία υιοθετεί ένα 
πλάνο 500 δισεκατομμυρίων ευρώ (από τα οποία τα 400 σε εγγυήσεις). Η Ιταλία επιτρέ-
πει τη μετατροπή 40 δισεκατομμυρίων χρέους σε κρατικά ομόλογα. Τα χρηματιστήρια 
ανά τον κόσμο, καθησυχασμένα, κάνουν άλμα κατά 10% και περισσότερο.
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£		15 Οκτωβρίου: Νέα πτώση των χρηματιστηριακών δεικτών.

£		16 Οκτωβρίου: Η BCE χαλαρώνει τους κανόνες αναχρηματοδότησης για τις τράπεζες. 
Η Ελβετία επιτρέπει στην UBS να δημιουργήσει μία νέα εταιρεία με απόσχιση κλάδου, 
για να τοποθετήσει τα τοξικά της διαθέσιμα.

£		19 Οκτωβρίου: Τα γαλλικά ταμιευτήρια αναγκάζονται να καλύψουν απώλειες 690 εκα-
τομμυρίων ευρώ από χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ο πρόεδρος Σαρλ Μιλό και ο 
γενικός διευθυντής Νικολά Μερεντόλ παραιτούνται.

£		20 Οκτωβρίου: Η γαλλική κυβέρνηση δίνει 10,5 δισεκατομμύρια για αύξηση του μετο-
χικού κεφαλαίου σε έξι μεγάλες τράπεζες, με αντάλλαγμα μία αύξηση κατά 3%-4% της 
προσφοράς τους σε πιστώσεις.

£		22 Οκτωβρίου: Οι χώρες του Κόλπου στηρίζουν το τραπεζικό τους σύστημα.

£		23 Οκτωβρίου: Στη Γαλλία, ο Πενέ Ρικόλ διορίζεται διαμεσολαβητής πίστωσης. Ο 
Νικολά Σαρκοζί ανακοινώνει τη δημιουργία ενός στρατηγικού επενδυτικού κεφα-
λαίου, το οποίο θα αναδιαρθρώνει το μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων.

£		28 Οκτωβρίου: Το Βέλγιο συνεισφέρει με 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ στην εταιρεία τρα-
πεζικών ασφαλίσεων KBC.

£		3 Νοεμβρίου: Η Barclays αρνείται να καταφύγει στο βρετανικό κράτος, προτιμώντας τα 
κρατικά επενδυτικά ταμεία του Κόλπου.

£		4 Νοεμβρίου: Ο Μπαράκ Ομπάμα εκλέγεται πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

£		9 Νοεμβρίου: Η Κίνα υιοθετεί ένα τεράστιο σχέδιο ανάκαμψης, ύψους 461 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ. Τα BRICs (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα) υιοθετούν μία κοινή θέση, 
ενόψει του G20 στις 15 Νοεμβρίου στην Ουάσινγκτον.

£		10 Νοεμβρίου: Η κρατική βοήθεια της AIG αυξάνεται από τα 85 στα 152 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια.

£		15 Νοεμβρίου: Στους G20, στην Ουάσινγκτον, συμμετέχουν κράτη από όλες τις ηπεί-
ρους, που εκπροσωπούν όλα μαζί το 85% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος. Τίθενται οι βάσεις για ένα χρηματοοικονομικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

£		23 Νοεμβρίου: Το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών συνεισφέρει με 20 δισεκα-
τομμύρια δολάρια στο κεφάλαιο της Citigroup.

£		26 Νοεμβρίου: Ο Ζοσέ Μανουέλ Μπαρόζο παρουσιάζει ένα πλάνο ευρωπαϊκής ανά-
καμψης, ύψους 200 δισεκατομμυρίων ευρώ.

£		28 Νοεμβρίου: Εθνικοποίηση του 85% της Royal Bank of Scotland.

£		11 Δεκεμβρίου: Ο Μπέρναρντ Μέιντοφ, πρώην πρόεδρος του Nasdaw, συλλαμβάνε-
ται στη Νέα Υόρκη. Υπεξαίρεσε 50 δισεκατομμύρια δολάρια (65 δισεκατομμύρια μαζί 
με τους τόκους) από χιλιάδες επενδυτές στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Είναι η 
μεγαλύτερη απάτη σε πυραμίδα στην ιστορία.
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£		16 Δεκεμβρίου: Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ διαμορφώνει το βασικό της επιτόκιο, 
σε ένα εύρος διακυμάνσεων μεταξύ του 0% και του 0,25%. Μία ιστορική πτώση.

£		19 Δεκεμβρίου: Η General Motors και η Chrysler λαμβάνουν ένα έκτακτο κρατικό 
δάνειο, ύψους 17,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

£		31 Δεκεμβρίου: Στο τέλος αυτού του πολύ δύσκολου χρόνου, ο Dow Jones κάνει βου-
τιά στο 33,8%.

Απόσπασμα από Roche, M. (2011). Η Τράπεζα: Πώς η GOLDMAN SACHS κυβερνά τον κόσμο. 
Αθήνα: Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ.

Προσπάθειες περιορισμού του φαινομένου με κρατική παρέμβαση στις 
ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή  Ένωση

Στις ΗΠΑ, μετά την κατάρρευση του τραπεζικού κολοσσού Lehman Brothers 
(Λέχμαν Μπράδερς), ο υπουργός Οικονομικών Χένρι Πόλσον, τον Οκτώβριο 

του 2008, εισήγαγε στη γερουσία και στη δεύτερη ψηφοφορία κατάφερε να υπερψηφιστεί 
ένα σχέδιο διάσωσης της αμερικανικής οικονομίας, συγκεντρώνοντας και διαθέτοντας ένα 
πακέτο ύψους 700 δις δολαρίων ώστε να καλυφθούν, στην ουσία να αγοραστούν, από το 
αμερικανικό δημόσιο οι ζημίες που δημιούργησαν κυρίως στον τραπεζικό τομέα τα τοξικά 
ομόλογα.

Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να αντιμετωπίσει το φαινόμενο 
με διαδοχικές μειώσεις των επιτοκίων, από 4,25% τον Ιούλιο του 2008 σε 2,5% τον Νοέμ-
βριο του 2008, ενώ η ίδια νομισματική πολιτική έχει μειώσει το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ στο 
1% σήμερα. Αντίστοιχα μειώθηκαν τα επιτόκια της διατραπεζικής αγοράς ώστε να εξασφα-
λιστεί η μέγιστη δυνατή ρευστότητα στο σύστημα, με μία πολιτική που έμεινε γνωστή ως 
«ενέσεις ρευστότητας της ΕΚΤ»,10 ενώ σε πολλές περιπτώσεις εξαγοράστηκαν από τα κρά-
τη-μέλη της ΕΕ τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες που είχαν εκτεθεί σε επισφαλή χρέη. 
Αντίστοιχες κινήσεις έγιναν και στην Ελλάδα με πακέτο στήριξης και εγγυήσεων των τρα-
πεζών άνω των 25 δις ευρώ, ο οποίες όμως δεν απέδωσαν την αναμενόμενη ρευστότητα 
στην αγορά και κυρίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, από τον Μάιο του 2010, συστάθηκε συγκεκριμένος μηχανισμός υποβοήθησης 
των κρατών που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα, δηλαδή υψηλά ελλείμματα 
και χρέη, με τη συγκέντρωση 500 δις ευρώ. Σε πρώτη φάση διατέθηκαν χρήματα για τη 
διάσωση της ελληνικής οικονομίας με 100 δις ευρώ, ενώ άλλα 95 δις ευρώ δόθηκαν για τη 
στήριξη της ιρλανδικής οικονομίας.

10.  Πρακτική της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρώπης που έγκειται στην παροχή κεφαλαίων στις τράπεζες με 
χαλάρωση των πιστοληπτικών όρων. Με αυτή την κίνηση δόθηκαν μεγάλα κεφάλαια σε ελληνικές τράπεζες 
ακόμα και με τη χρήση ομολόγων χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας (ΒΒΒ) από την πλευρά των τραπεζών.
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   1.4.   Η σημερινή Ελληνική Οικονομία

Στην παρούσα παράγραφο αναλύεται η επίδραση της οικονομικής κατάστασης στην ελλη-
νική οικονομία γενικά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ειδικά. Παρουσιάζεται η διαμόρ-
φωση του οικονομικού περιβάλλοντος καθώς και τα μέσα δράσης του κράτους που επη-
ρέασαν την εξέλιξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η ελληνική οικονομία δέχεται τις επιδράσεις της ευρωπαϊκής και της παγκό-
σμιας οικονομίας, παρουσιάζοντας αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης βάσει 
των δεδομένων της ΕΛ.ΣΤΑΤ.11 για το ΑΕΠ το χρονικό διάστημα 2000-2009 
και των ελλειμματικών προϋπολογισμών επί σειρά ετών. Ως αποτέλεσμα του 
παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος όπως αναλύθηκε παραπάνω, η ελλη-

νική οικονομία διέρχεται φάση ύφεσης η οποία εκφράζεται με:

§	 Αναθεώρηση των ελλειμμάτων τα οποία σταδιακά έφτασαν από 3,5 σε 15,4% του ΑΕΠ. 
Σημειώνεται ότι κάθε χρόνο η κατάρτιση του προϋπολογισμού αφορά κυρίως στα 
έσοδα και στις δαπάνες του κράτους12.

§	 Την κατακόρυφη υποβάθμιση της Ελλάδας από τους οίκους αξιολόγησης η οποία είχε 
ως αποτέλεσμα να εκτοξευτούν τα επιτόκια των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου 
από το 5,5 στο 12%, όπως και τα spreads13 (σπρεντς). Στα τέλη του 2009, τα επιτόκια 
ήταν απαγορευτικά και το ελληνικό Δημόσιο δεν ήταν σε θέση να απευθυνθεί στις 
αγορές για να χρηματοδοτήσει τα ελλείμματά του και να αποπληρώσει τους τόκους των 
δανείων που είχε ήδη λάβει.

§	 Τον εξαναγκασμό των κυβερνητικών αρχών να απαντήσουν με δέσμη μέτρων στις 
αρχές του 2010 για τη σταθεροποίηση της κατάστασης και τη μείωση του ελλείμματος 
στο 3%, όσο προβλέπει το σύμφωνο οικονομικής σταθερότητας14.

11. Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ.).
12. Όταν τα έξοδα είναι περισσότερα από τα έσοδα, δημιουργούνται ελλείμματα τα οποία καλύπτει το κράτος με 

δανεισμό εκδίδοντας στις διεθνείς αγορές ομόλογα. Όσο περισσότερο φερέγγυος είναι ο εκδότης ενός ομο-
λόγου (στην περίπτωσή μας, το ελληνικό Δημόσιο) τόσο χαμηλότερο επιτόκιο θα ζητήσει από τις αγορές και 
τόσο λιγότερους τόκους θα πρέπει να καταβάλει για την αποπληρωμή τους. Οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί 
οίκοι του εξωτερικού (Standard and Poors, Moodys, Fitch κ.λπ.) εκδίδουν καταλόγους όπου αξιολογείται η 
πιστοληπτική ικανότητα του κάθε κράτους. Ανάλογα με την ταξινόμηση αυτή αυξομειώνονται και τα επιτόκια 
των ομολόγων. Όσο περισσότερα είναι τα ελλείμματα σε σχέση με το ΑΕΠ, τόσο μειώνεται η πιστοληπτική 
ικανότητα μιας οικονομίας και υποβαθμίζεται, με αποτέλεσμα να μειώνεται η τιμή των ομολόγων της στις 
διεθνείς αγορές και να αυξάνονται τα επιτόκια (δηλαδή, οι αποδόσεις).

13. Τα spreads (σπρεντς) είναι η διαφορά ανάμεσα στο ελληνικό δεκαετές ομόλογο με το αντίστοιχο δεκαετές 
γερμανικό που χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς στην ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

14. Βάσει του Συμφώνου, τα κράτη-μέλη υποβάλλουν κάθε χρόνο πρόγραμμα σταθερότητας (ή σύγκλισης) που 
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§	 Ανακοινώσεις για πάγωμα μισθών στον δημόσιο τομέα, ψήφισμα νομοσχεδίου που 
αφορούσε σε μειώσεις μισθών, αύξηση του ΦΠΑ κατά 2 μονάδες, περικοπές κατά 
30% στα επιδόματα και επιβολή επιπρόσθετων φόρων στα καύσιμα ώστε να εξοικονο-
μηθούν περίπου 5 δις ευρώ, έγκριση πακέτου βοήθειας προς την ελληνική οικονομία, 
υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας σε οριακό σημείο ξεκινώντας 
από τον οίκο Moodys, και τέλος ενεργοποίηση μηχανισμού στήριξης15 από την Ευρω-
παϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

§	 Υποβάθμιση από τη Standard and Poors των ελληνικών ομολόγων σε «junk bonds»16 
(τζανκ μποντς) αυξάνοντας περισσότερο τα ελληνικά spreads.

§	 Τέλος, επιτήρηση της Τρόικας17 και του ΔΝΤ της ελληνικής οικονομίας, επιβάλλοντας 
στο τέλος του έτους ακόμα πιο σκληρά μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής, με σκοπό τον 
περιορισμό του ελλείμματος του προϋπολογισμού του 2011.

Αξίζει να τονίσουμε ότι στην Ελλάδα τα δάνεια από τον μηχανισμό στήριξης δεν διατέθηκαν 
στο συντριπτικό ποσοστό τους για βελτίωση της ρευστότητας της αγοράς ή για επενδύσεις 
που θα δημιουργήσουν συνθήκες ανάκαμψης και οικονομικής ανάπτυξης αλλά για ανα-
χρηματοδότηση των ληξιπρόθεσμων δανείων του Δημοσίου, κυρίως για την αποπληρωμή 
των ληξιπρόθεσμων ομολογιακών δανείων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην κατευθύνονται χρήματα προς τις μικρές και μεσαίες επι-
χειρήσεις, ενώ τα φοροεισπρακτικά, κατά γενική ομολογία, μέτρα αποτελούν αντικίνητρο 
και δυσχεραίνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα σε μία εξαιρετικά κρίσιμη καμπή της 
ελληνικής οικονομίας και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ως αποτέλεσμα, τα οικονομικά μέτρα και η γενικότερη οικονομική συγκυρία στον τομέα 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οδήγησε σε πτώχευση 225.000 επιχειρήσεις και στην 
ανεργία 320.000 εργαζόμενους, βάσει σχετικής έρευνας του Ινστιτούτου Μικρών Επιχει-
ρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2011, σύμφωνα με τα πιο 
πρόσφατα οικονομικά στοιχεία.

παρουσιάζει τους τρόπους με τους οποίους σκοπεύουν να επιτύχουν ή να διατηρήσουν υγιή δημόσια οικο-
νομικά μεσοπρόθεσμα ενόψει ιδίως των δημοσιονομικών επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού. Η ΕΕ 
αξιολογεί τα προγράμματα αυτά και εκδίδει γνώμη. Tο σύμφωνο αφορά σε μέσα οικονομικής πολιτικής για 
την αποφυγή υπερβολικών ελλειμμάτων.

15.  EFSF (: European Financial Stability Facility): Νεοϊδρυθείς ευρωπαϊκός μηχανισμός για τη στήριξη των 
ευρωπαϊκών οικονομιών με υψηλά ελλείμματα που αδυνατούν να αναχρηματοδοτήσουν το χρέος τους. Ο 
οργανισμός δύναται να διαθέσει 500 δις ευρώ και στρατηγικός του στόχος είναι η στήριξη του ενιαίου νομί-
σματος και των ευρωπαϊκών οικονομιών.

16.  Είναι ομολογίες κρατών ή επιχειρήσεων υψηλού κινδύνου που θεωρείται ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα από 
τον εκδότη να μην καταφέρει να αποπληρώσει το ομολογιακό δάνειο και τους τόκους που το συνοδεύουν.

17.  Επιτροπή εμπειρογνωμόνων από την ΕΕ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Κεντρική Τράπεζα της 
Ευρώπης, με σκοπό τον έλεγχο της ελληνικής οικονομίας για τη διαχρονική συμμόρφωσή της με τους 
όρους του μνημονίου οικονομικής βοήθειας.
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Η έρευνα που διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2011 από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων 
της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος σε συνεργα-
σία με την εταιρεία MARC AE, έδειξε ότι η γενική οικονομική κατάσταση της πραγματικής 
οικονομίας στην Ελλάδα εμφανίζεται ως εξής:

§	 Σημειώνεται επιδείνωση στον κύκλο εργασιών, στη ζήτηση, στη ρευστότητα, στις 
παραγγελίες και στις επενδύσεις, ενώ παράλληλα παρατηρείται μία γενική στασιμό-
τητα για σχεδόν πάνω από το 70% των επιχειρήσεων του δείγματος της έρευνας.

§	 Βασικό πρόβλημα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αποτελεί η ρευστό-
τητα. Το πρόβλημα αυτό φαίνεται να είναι αναπόφευκτο καθώς είναι αποτέλεσμα της 
ραγδαίας μείωσης της κατανάλωσης και της συρρίκνωσης της πιστωτικής επέκτασης 
στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του 
χρήματος που διαθέτουν οι τράπεζες διοχετεύεται στην αγορά ομολόγων και έντοκων 
γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου.

§	 Αυξάνονται οι προοπτικές για το κλείσιμο των επιχειρήσεων καθώς περίπου το 25% 
«μπήκαν σε κόκκινο» μέσα στο τελευταίο εξάμηνο, ενώ για το άλλο 25% παρατηρείται 
δυσκολία συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα προαναφερόμενα απο-
τελούν σοβαρή απειλή για τα μελλοντικά ποσοστά ανεργίας καθώς υπάρχει το ενδεχό-
μενο να χαθούν πάνω από 320.000 θέσεις απασχόλησης οι οποίες αφορούν όχι μόνο 
σε μισθωτούς, αλλά και σε εργοδότες και αυτοαπασχολούμενους.

§	 Στον τομέα της απασχόλησης, το 25% των μικρών επιχειρήσεων (του δείγματος της 
έρευνας) προχώρησε αναγκαστικά σε μειώσεις προσωπικού και μόνο 3,5% έκανε 
προσλήψεις. Μόνο το β΄ εξάμηνο του 2010 χάθηκαν περίπου 100.000 θέσεις εργασίας. 
Επίσης, οι προβλέψεις θέτουν επισφάλεια για ίσο αριθμό θέσεων εργασίας για το α΄ 
εξάμηνο του 2011. Γενικά, η πορεία στην ενότητα της απασχόλησης στηρίχθηκε και 
από τα επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ και από το γεγονός ότι η μείωση του προσω-
πικού στις μικρές επιχειρήσεις έφτασε στο μέγιστο δυνατό. Το επίπεδο απασχόλησης 
στις μικρές επιχειρήσεις τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι τέτοιο, ώστε κάθε ενδεχό-
μενη μελλοντική μείωση θα συνδέεται πλέον με λουκέτο.

§	 Η πρόβλεψη για τη μελλοντική πορεία της οικονομίας είναι αρνητική λόγω του γενι-
κού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις το οποίο δείχνει να έχει φτάσει στο χειρότερο 
σημείο. Οι κλάδοι που εμφανίζουν προβλήματα είναι αρκετοί όπως ο τομέας των υπη-
ρεσιών, η μεταποίηση και το εμπόριο. Αυτό δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες δυσκολίες 
σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ και του ΕΤΕΑΝ, καθώς πλέον παρατηρείται 
αδυναμία των επιχειρήσεων να σχεδιάζουν και να υλοποιούν επενδύσεις στο κλίμα 
που ήδη έχει διαμορφωθεί.

§	 Σχετικά με τους μισθούς και τα ωράρια εργασίας σημειώνονται δυσκολίες στην κατα-
βολή της μισθοδοσίας, με το 70% των επιχειρήσεων να μην αναφέρει περικοπή των 
μισθών ενώ το 30% αναφέρει μείωση των ωρών και ημερών εργασίας. Το 50% των 
επιχειρήσεων του δείγματος σημειώνει σημαντική πιθανότητα για μείωση μισθών και 
ωρών εργασίας το επόμενο εξάμηνο.
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§	 Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα αποτελούν και οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, 
όπως το ΙΚΑ, η Δ.Ο.Υ., τα δάνεια, τα ενοίκια επαγγελματικής στέγης, οι ΔΕΚΟ, η ΔΕΗ, ο 
ΟΤΕ, η ΥΔΡΕΥΣΗ, ο ΟΑΕΕ.

§	 Η χρήση των μεταχρονολογημένων επιταγών ως μέσο πληρωμής υποχρεώσεων 
σημείωσε σημαντική μείωση μετά την έκρηξη των ακάλυπτων επιταγών. Οι επιχειρή-
σεις πλέον αποφεύγουν να εκδίδουν και να δέχονται επιταγές και έχουν προχωρήσει 
στη μείωση του απαιτούμενου χρονικού ορίου εξόφλησης των επιταγών που λαμβά-
νουν από τους προμηθευτές.

§	 Οι τράπεζες δείχνουν να μη στηρίζουν τις προσπάθειες των μικρών επιχειρήσεων ενώ 
έχουν αποσπαστεί τελείως από την πραγματική οικονομία και απλώς έχουν μπει σε 
μία διαδικασία οριοθέτησης των παροχών τους. Διαφορετικό ρόλο φαίνεται να δια-
δραματίζουν το ΤΕΜΠΜΕ και το ΕΤΕΑΝ. Οι μικρομεσαίοι στην έρευνα αυτή έδειξαν την 
έντονη δυσφορία τους και την έλλειψη εμπιστοσύνης σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας 
του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα.

§	 Γενικά, η κατάσταση των μικρομεσαίων εμφανίζει απαισιοδοξία για το μέλλον, απώ-
λεια εμπιστοσύνης καθώς γι’ αυτούς το κύριο ζήτημα δεν είναι η τιμωρία εκείνων που 
δεν πληρώνουν αλλά πρωτίστως η επιβολή κυρώσεων σε όσους κακοδιαχειρίζονται 
και σπαταλούν το δημόσιο χρήμα.

§	 Οι μικρομεσαίοι πλέον πιστεύουν ότι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να στη-
ριχθούν σε φορείς και οργανώσεις του μεγέθους τους, όπως η ΓΣΕΒΕΕ, οι οποίοι 
να μπορούν να στηρίξουν τις προσπάθειές τους και τα συμφέροντά τους ακόμη και 
την περίοδο αυτή, κατά την οποία φορείς του δημόσιου και του κρατικού μηχανι-
σμού καθώς και οι τράπεζες δεν αναγνωρίζουν όχι μόνο τις δύσκολες προσπάθειές 
τους, αλλά φαίνεται να μην αντιλαμβάνονται καν τη βαρύτητα των μικρομεσαίων στο 
σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Τα ευρήματα της έρευνας εμφανίζονται συγκεντρωτικά στο διάγραμμα που ακολουθεί. Το 
διάγραμμα εμπεριέχει επίσης τη δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων αυτών και με 
ευρήματα προηγούμενων ερευνών.
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Εικόνα 2: Ευρήματα ερευνών ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & MARC AE για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Πηγή: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & MARC AE (19.02.2011). Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (01/2011)  - Τάσεις Οικονομικού 
Κλίματος.
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   1.5.   Η κατάσταση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στην παρούσα παράγραφο θα εστιάσουμε περισσότερο στην κατάσταση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, όχι μόνο σε επίπεδο γενικού οικονομικού περιβάλλοντος αλλά και σε επί-
πεδο των αλλαγών που διαμορφώθηκαν στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα και 
στην καθημερινή τους πρακτική λόγω της οικονομικής κρίσης. Τα όσα αναφέρονται στη 
συνέχεια αποτελούν σύνοψη των συμπερασμάτων που εξήχθησαν από πρόσφατες έρευ-
νες των ακόλουθων φορέων:

§	της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ),

§	της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ),

§	του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), και

§	του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του ΕΟΜΜΕΧ,

ώστε να καλυφθεί με ποσοτικό τρόπο μία παρουσίαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 
ένα ευρύ επίπεδο μεγεθών με ακρίβεια και αξιοπιστία.

Αποτέλεσμα των ήδη αναφερόμενων εξελίξεων στην ελληνική οικονομία 
ήταν η διαμόρφωση ενός νέου τοπίου για την επιχειρηματική δραστηριότητα 
στην Ελλάδα και ειδικά όσον αφορά τη λειτουργία των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων. Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε από τη ΓΣΕΒΕΕ, εξήχθη-
σαν τα εξής συμπεράσματα:

§	 Το 90% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προέβησαν σε μειώσεις ή διατήρησαν τα 
ίδια επίπεδα τιμών στα προϊόντα τους.

§	 Περίπου το 70% των επιχειρήσεων κατέγραψαν μείωση στη ζήτηση των παραγόμε-
νων προϊόντων τους, σημείο που αναδεικνύει την κάμψη της ελληνικής οικονομίας.

§	 Το 66% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας, ενώ 
παράλληλα παρατηρείται αύξηση των ακάλυπτων επιταγών στο διπλάσιο από τις 
αντίστοιχες προηγούμενες χρονικές περιόδους.

§	 Οι μισές εταιρείες δηλώνουν μείωση των παραγγελιών κατά 50%.

§	 Το 60% των επιχειρηματιών δηλώνουν ότι τα κυβερνητικά μέτρα έχουν μόνο φοροει-
σπρακτικό χαρακτήρα και όχι αναπτυξιακό και ότι επιβαρύνουν το ήδη επιβαρημένο 
οικονομικό κλίμα που επικρατεί. Το ήδη αυξημένο κόστος από την αύξηση της φορο-
λογίας επιβαρύνουν περισσότερο οι αυξήσεις σε τιμολόγια των ΔΕΚΟ.

§	 Παράλληλα με το αυξημένο κόστος της φορολογίας και των τιμολογίων των ΔΕΚΟ, το 
75% των επιχειρηματιών δηλώνει ότι αυξημένο παραμένει και το κόστος των ασφα-
λιστικών ταμείων.
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Σε αντίστοιχη έρευνα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου 
(ΕΣΕΕ), διαπιστώθηκε ότι μεγάλο μέρος μικρομεσαίων έχει μετεγκατασταθεί 
σε γειτονικές Βαλκανικές χώρες, ενώ αναφέρεται και ο κίνδυνος που απορ-
ρέει από την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. «Δυστυχώς μικρές και μεγά-
λες επιχειρήσεις, κερδοφόρες και μη, αντί να επενδύσουν στην έδρα τους 

και στη χώρα που αναπτύχθηκαν, μεταναστεύουν αλλού πριν κλείσουν, πριν υπαχθούν 
στο άρθρο 99 και πριν αδειάσουν τα ταμεία τους, ενώ η περιοριστική πολιτική που ακολου-
θείται στην ελληνική οικονομία όχι μόνο δεν διευκολύνει τη διαμόρφωση ενός αισιόδοξου 
κλίματος, αλλά στην ουσία οδηγεί την ελληνική οικονομία και κοινωνία σε επιδείνωση», 
υπογραμμίζει η ΕΣΕΕ. «Είναι προτιμότερο η αναζήτηση της πολυπόθητης συναίνεσης να 
γίνει όχι προτάσσοντας διλήμματα, αλλά αξιοποιώντας, για παράδειγμα, τους θεσμούς του 
κοινωνικού διαλόγου. Η ελληνική κοινωνία, σε αυτή τη φάση, χρειάζεται θετικές προτάσεις 
και όχι αποστροφές. Χρειάζονται ισχυρά κίνητρα παραμονής των επιχειρήσεων στη χώρα 
μας, ώστε να αποτραπεί η φυγή και η μετεγκατάστασή τους με την υιοθέτηση ενός fast 
track (φαστ τρακ), για τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στη χώρα 
μας, επιδεικνύοντας για μία ακόμη φορά επιχειρηματικό πατριωτισμό», επισημαίνεται στην 
ανακοίνωση της ΕΣΕΕ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα της ΕΣΕΕ ως προς την απασχόληση. Κατά τη διάρκεια 
του 2010 παρατηρείται μείωση:

§	82.500 εργαζομένων,

§	45.000 εργοδοτών, και

§	15.000 ελεύθερων επαγγελματιών.

Πρόσφατη έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθη-
νών (ΕΒΕΑ), σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και ακτινογραφώντας το οικονομικό τους περιβάλλον σε δείγμα 
523 εταιρειών, έδειξε ότι:

§	 Πάνω από το 80% των επιχειρήσεων του δείγματος αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
ρευστότητας.

§	 Σχεδόν το 90% των επιχειρήσεων δήλωσαν πρόβλημα άντλησης κεφαλαίων από 
τον τραπεζικό τομέα με ταυτόχρονη μείωση του κύκλου εργασιών και πρόβλημα 
αποπληρωμής των οφειλών τους προς τις τράπεζες.

Η έρευνα αναδεικνύει εκτός από τα προβλήματα της γενικότερης οικονομικής κατάστασης, 
το μείζον πρόβλημα της υποχρηματοδότησης από τις τράπεζες που προκαλεί σοβαρά προ-
βλήματα ρευστότητας στον κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόσο σε μακροχρόνια 
δάνεια όσο και σε κεφάλαια κίνησης.
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Σε έρευνα του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρή-
σεις του Εθνικού Οργανισμού Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειρο-
τεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), αναδεικνύεται η περιορισμένη αξία των εξαγωγών και 
συγκεκριμένα από το δείγμα καταγράφεται μόνο το 10% των επιχειρήσεων 
να έχουν εξαγωγική δραστηριότητα. Στην ίδια έρευνα τονίζεται ότι το περι-

βάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαρακτηρίζεται από:

§	έντονο ανταγωνισμό,

§	υψηλό κόστος εισόδου ανά κλάδο,

§	θεσμικά προβλήματα, και

§	έλλειψη πρόσβασης σε τεχνογνωσία.

Όπως παρουσιάζεται μέσα από τα δεδομένα του οικονομικού περιβάλλοντος, σε εξέχου-
σας σημασίας ζήτημα αναδεικνύεται η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
με δεσπόζουσα μορφή τον τραπεζικό δανεισμό, με τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης για 
την κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών και μακροπρόθεσμων δανείων για τη χρηματο-
δότηση κυρίως πάγιων επενδύσεων. Τον τραπεζικό δανεισμό υποβοηθά και η δημιουρ-
γία του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) που 
αποτελεί ένα αναπτυξιακό, περιφερειακό εργαλείο και είναι ένας μοχλός στήριξης των 
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Παράλληλα με τον κλασικό τραπεζικό δανεισμό, 
νέα χρηματοδοτικά εργαλεία καλύπτουν πλέον στην ελληνική οικονομική πραγματικότητα 
τις ανάγκες ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μία εξ αυτών είναι οι εταιρείες 
Venture Capital οι οποίες χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις-πελάτες τους με αντάλλαγμα την 
απόκτηση ενός ποσοστού των μετοχών τους.

Η εικόνα του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, όπως προκύπτει από 
έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) 
στην παρούσα οικονομική συγκυρία, περιγράφεται ως εξής:

§	 Το 91% των επιχειρηματιών καλύπτουν πλήρως ή μερικώς τις χρηματοδοτικές τους 
ανάγκες με αυτοχρηματοδότηση.

§	 Το 50% των επιχειρήσεων αναφέρουν ότι δεν διαθέτουν στο παθητικό τους τραπεζικά 
δάνεια, ενώ 50% του δείγματος αναφέρει ότι έχει στραφεί αποκλειστικά στον βραχυ-
πρόθεσμο δανεισμό.

§	 Για τη χρηματοδότηση μέσω κρατικών δράσεων, το 30% των επιχειρήσεων απάντησε 
ότι δεν γνωρίζει καθόλου για την ύπαρξη τέτοιου είδους προγραμμάτων.

§	 Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος αδυνατεί να προσφέρει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα.
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§	 Στην Ελλάδα, δεν υπάρχει αγορά υβριδικής χρηματοδότησης (mezzanine finance) των 
μικρών επιχειρήσεων, ούτε αγορά μικροδανείων ή θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των 
αγορών αυτών.

§	 Ως μορφή χρηματοδότησης και σε αντίθεση με τις άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, δεν 
χρησιμοποιείται το Venture Capital, το οποίο στην Ελλάδα καλύπτει μόλις το 0,2% του 
ΑΕΠ σε επίπεδο χρηματοδότησης.

Παρ’ όλα τα όσα αναφέρθηκαν, στο σύγχρονο και παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλ-
λον μείζονα ρόλο για την ανάπτυξη μιας οικονομίας διαδραματίζει η εξαγωγική της δραστη-
ριότητα και η έννοια της ανταγωνιστικότητας.

Με την έννοια ανταγωνιστικότητα για μία οικονομία αναφερόμαστε στην ικα-
νότητά της να:

§	 αυξάνει τον παραγόμενο πλούτο,

§	 αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό της,

§	 εκμεταλλεύεται τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της,

§	 ενισχύει τις υποδομές και τους θεσμούς της,

§	 καθιστά τη γνώση προσβάσιμη και διαθέσιμη σε όλους,

§	 αναβαθμίζει το επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η ανταγωνιστικότητα ορίζεται ως ο βαθμός ικανότητας μιας χώρας να παράγει, υπό συν-
θήκες ελεύθερου ανταγωνισμού, αγαθά και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαι-
τήσεις των διεθνών αγορών, ενώ συγχρόνως διατηρούν και επεκτείνουν το πραγματικό 
εισόδημα των κατοίκων σε μία μακροχρόνια βάση18. Η έννοια της ανταγωνιστικότητας είναι 
βασική για την εξαγωγική δραστηριότητα μιας οικονομίας και αποτελεί μοχλό ανάπτυξης 
εφόσον η οικονομία μπορεί να παράγει προϊόντα αυξάνοντας το ΑΕΠ και τους ρυθμούς 
ανάπτυξής της και να τα διοχετεύει σε άλλες αγορές. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 71η θέση 
στην παγκόσμια κατάταξη, θέση που διαρκώς επιδεινώνεται. Ενδεικτικά αναφέρεται πως 
κατείχε την 67η θέση το 2008 και την 65η το 200919.

18.   http://www.competitive-greece.gr/greece/definitions/3/article/11524/Article.aspx
19.   Ετήσια έκθεση του World Economic Forum για την περίοδο 2009-2010.
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Αντίστοιχα, η ελληνική οικονομία παρουσιάζει παρόμοια εικόνα σε θέματα 
καινοτομίας κατέχοντας την 101η θέση. Το παράδοξο συνίσταται στο γεγονός 
ότι στην Ελλάδα υπάρχει υπερπληθώρα επιστημόνων οι οποίοι δεν αξιοποι-
ούνται στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, με απο-
τέλεσμα τη φτωχή επίδοση της χώρας μας σε καινοτομία και επιχειρηματική 

πρωτοβουλία. Η αύξηση της καινοτομίας προκαλεί «αλυσιδωτές αντιδράσεις» στη βελτί-
ωση της ανταγωνιστικότητας και στην άνοδο των ρυθμών ανάπτυξης, με αποτέλεσμα τη 
συνολική άνοδο της ευημερίας.

Η ελληνική οικονομία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο εμφανίζει αντιστοιχία με τα παγκόσμια 
δεδομένα και κατατάσσεται 28η ανάμεσα σε 35 οικονομίες, ενταγμένες ή υπό καθεστώς 
ένταξης στην ΕΕ.

   1.6.   Η επίδραση του περιβάλλοντος
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στην παρούσα παράγραφο περιγράφονται οι βασικές επιδράσεις της οικονομικής κρίσης 
στα αποτελέσματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως διαμορφώθηκε μετά 
την επίδραση της οικονομικής κρίσης, φαίνεται να έχει επηρεάσει καταλυ-
τικά τη λειτουργία, το αποτέλεσμα και τον σχεδιασμό των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων.

Συγκεκριμένα, η επίδραση τη οικονομικής κρίσης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επέ-
φερε τα ακόλουθα:

§	 Αρνητική ψυχολογία στην αγορά και στους αγοραστές γενικότερα, με άμεσο αντίκτυπο 
στην επιχειρηματική δραστηριότητα των μικρομεσαίων.

§	 Μείωση του τζίρου τους και της κερδοφορίας τους σχεδόν κατά 50%.

§	 Μείωση του μεριδίου αγοράς κατά 25% περίπου. Στο σημείο αυτό μεγαλύτερο πλήγμα 
σημειώνει ο κλάδος του εμπορίου σε σχέση με εκείνον των υπηρεσιών.

§	 Στροφή σε προμήθειες χαμηλότερου κόστους και επαναδιαπραγμάτευση καλύτερων 
τιμών για τις πρώτες ύλες.
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Βασικοί παράγοντες για την αντιμετώπιση της κρίσης από τους μικρομεσαίους αποτελούν 
οι αποφάσεις που θα ληφθούν εντός της επιχείρησης, ο χειρισμός από τη κρατική μηχανή 
και οι αστάθμητοι παράγοντες του εγχώριου και διεθνούς οικονομικού κλίματος.

Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τους επιχειρηματίες προσβλέπουν σε:

§	 μείωση του κόστους κατά κύριο λόγο,

§	 ενώ σε μικρότερο βαθμό λαμβάνονται αποφάσεις για αύξηση δαπανών και επενδύ-
σεων με γνώμονα τη διέξοδο στην κρίση.

Στην προσπάθεια απεγκλωβισμού από την παρούσα κατάσταση, οι αποφάσεις που καλού-
νται να λάβουν οι επιχειρήσεις συνοψίζονται στα εξής:

§	μείωση των εξόδων διαφήμισης,

§	περικοπές σε bonus,

§	μείωση εξόδων μάρκετινγκ,

§	μείωση τιμών, και

§	μείωση στις δαπάνες εκπαίδευσης του προσωπικού.

Παρ’ όλα αυτά ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πιστεύ-
ουν ότι έχουν πληγεί από την κρίση, θεωρούν ότι δεν πρέπει να αλλάξουν τη βραχυπρόθε-
σμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική τους.

Αρνητικές επιδράσεις είχε η κρίση στους τομείς της βιομηχανίας, των υπηρεσιών, του λια-
νικού εμπορίου και των κατασκευών. 

Οι αρνητικές αυτές επιδράσεις αναμένονται να αυξηθούν περαιτέρω στους προαναφερό-
μενους τομείς. Οι επιχειρήσεις που έχουν μειωμένες επιδράσεις από την κρίση εντοπίζο-
νται στον κλάδο της Υγείας και της Εκπαίδευσης. Επίσης, με λιγότερο αρνητικές εκτιμήσεις 
εμφανίζονται οι μεγάλες επιχειρήσεις σε σχέση με τις μικρότερες, γεγονός που δημιουργεί 
την πεποίθηση ότι το μέγεθος της εταιρείας αποτελεί παράγοντα αντίστασης σε δυσμενείς 
οικονομικές συνθήκες.

Κλείνοντας την υποενότητα αυτή, ελπίζουμε ότι μέσω των στοιχείων που παραθέσαμε 
ξεκαθαρίσατε αρκετές έννοιες του οικονομικού περιβάλλοντος, αλλά και τη συμβολή τους 
στην παρούσα οικονομική κατάσταση σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

Στη συνέχεια, μπορείτε να προχωρήσετε στις ερωτήσεις και στις ασκήσεις αυτοαξιολό-
γησης για να αποκτήσετε μία εικόνα του βαθμού αφομοίωσης των όσων αναπτύχθηκαν 
ανωτέρω.
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Αυτοαξιολόγηση

    Ερωτήσεις
1.  Είναι στατική η πορεία μιας οικονομίας;

2.  Τι είναι οι οικονομικοί ή επιχειρηματικοί κύκλοι;

3.  Ποιες είναι οι φάσεις ενός οικονομικού κύκλου;

4.  Ποιο είναι το κυριότερο μέτρο οικονομικής ανάπτυξης μιας κοινωνίας;

5.  Πού συνίσταται η διαφορά ανάμεσα στο έλλειμμα μιας οικονομίας και στο δημόσιο 
χρέος;

6.  Ποια θεωρείται η αιτία της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και πώς εκφράστηκε το 
καλοκαίρι του 2007;

7.  Πώς συνέβαλαν τα «τοξικά» χρηματοοικονομικά προϊόντα στη διάδοση της κρίσης 
στην παγκόσμια οικονομία;

8.  Ποια κρατικά μέτρα ελήφθησαν από την οικονομία των ΗΠΑ και της ΕΕ για τον περιο-
ρισμό του φαινομένου της οικονομικής κρίσης;

9.  Πού αποσκοπεί η τόνωση της ανταγωνιστικότητας μιας οικονομίας και πώς συμβάλλει 
η καινοτομία στην ανάπτυξη της οικονομίας;

10.  Ποιοι θεωρούνται ως βασικοί παράγοντες για την αντιμετώπιση της κρίσης από τους 
μικρομεσαίους;
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Ασκήσεις   

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1.  Οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι το οικονομικό μέγεθος που μετρά την αύξηση του πλούτου 
μιας κοινωνίας.

    Σωστό                                              Λάθος

2.  Τα χρηματικά κεφάλαια που υπολείπονται ώστε να υλοποιηθούν οι δαπάνες του κρατι-
κού προϋπολογισμού συνιστούν το δημόσιο χρέος.

    Σωστό                                              Λάθος

3.  Η αύξηση των επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (FED) αποτέλεσε μία από 
τις σημαντικότερες αιτίες που οδήγησαν στην κρίση.

    Σωστό                                              Λάθος

4.  Ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πιστεύουν ότι 
έχουν πληγεί από την κρίση θεωρούν ότι δεν πρέπει να αλλάξουν τη βραχυπρόθεσμη 
και μακροπρόθεσμη στρατηγική τους.

    Σωστό                                              Λάθος

5.  Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις θίγονται περισσότερο από τις ΜΜΕ στην παρούσα οικονο-
μική συγκυρία.

    Σωστό                                              Λάθος
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Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1.  Ο ρυθμός ανάπτυξης μιας οικονομίας είναι αποτέλεσμα της ποσοστιαίας μεταβολής:

 Α. του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος,

 Β. του επιχειρηματικού κέρδους,

 Γ. του δημόσιου χρέους,

 Δ. του πληθωρισμού.

2.  Η φάση της οικονομικής ανόδου περιλαμβάνει:

 Α. Υψηλή ανεργία.

 Β. Χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

 Γ. Υψηλή κερδοφορία.

 Δ. Υψηλά επίπεδα πληθωρισμού.

3.  Η τόνωση της ανταγωνιστικότητας συνεισφέρει:

 Α. Στην ανάπτυξη των εξαγωγών.

 Β. Στην αύξηση της απασχόλησης.

 Γ. Στην αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης.

 Δ. Σε όλα τα παραπάνω.

4.  Στην ελληνική οικονομία η αύξηση του ελλείμματος και τα οικονομικά μέτρα δεν 
μπόρεσαν να επιτύχουν:

 Α. Την αύξηση του πληθωρισμού.

 Β. Τη συγκράτηση της ανεργίας.

 Γ. Την αύξηση των τιμών των μετοχών και των ομολόγων.

 Δ. Την εκτίναξη των spreads στην αγορά ομολόγων.

5.  Το περιβάλλον των ελληνικών ΜΜΕ χαρακτηρίζεται από:

 Α. Αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας.

 Β. Μείωση της ρευστότητας και της απασχόλησης.

 Γ. Ανάπτυξη της καινοτομίας και των δαπανών για έρευνα.

 Δ. Αύξηση στα έξοδα διαφήμισης και προβολής.
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Παράρτημα

Απαντήσεις ερωτήσεων
1. Απάντηση στην παράγραφο 1.1.
2. Απάντηση στην παράγραφο 1.1.
3. Απάντηση στην παράγραφο 1.1.
4. Απάντηση στην παραγράφο 1.1.
5. Απάντηση στην παράγραφο 1.1.
6. Απάντηση στην παράγραφο 1.2.
7. Απάντηση στην παράγραφο 1.2.
8. Απάντηση στην παράγραφο 1.3.
9. Απάντηση στην παράγραφο 1.5.
10. Απάντηση στην παράγραφο 1.6.

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

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

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. α (Παράγραφος 1.1)
2. γ (Παράγραφος 1.1)
3. δ (Παράγραφος 1.5)
4. β (Παράγραφος 1.4)
5. β (Παράγραφος 1.6)
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Βοηθητικό μελέτης

  

      Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

§	 Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (08/2010). Αποτελέσματα Έρευνας Κατα-
γραφής των Κλειστών Επιχειρήσεων σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

§	 Ελληνική Στατιστική Αρχή:

a.  Δημοσιονομικά Στοιχεία για την περίοδο 2006-2009. Πρόσβαση μέσω του ακό-
λουθου δικτυακού τόπου: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/
BUCKET/A0701/PressReleases/A0701_SEL03_DT_AN_00_2010_01_P_GR.pdf

b.  Χρονολογικές σειρές δεδομένων για το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. Πρόσβαση μέσω 
του ακόλουθου δικτυακού τόπου: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/
PAGE-themes?p_param=A0702&r_param=SEL15&y_param=TS&mytabs=0

c.  Πρόσφατα Στατιστικά Στοιχεία της Ελληνικής Οικονομίας. Πρόσβαση μέσω του ακό-
λουθου δικτυακού τόπου: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE

§	 Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οικονομικές και Χρηματοδοτικές Υποθέσεις: Σύμφωνο Σταθερό-
τητας και Ανάπτυξης.

§	 ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ:

a.  (Ιούλιος 2010). Έρευνα ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ για τις τάσεις οικονομικού κλίματος.

b.  (Ιανουάριος 2011). Τάσεις οικονομικού κλίματος.

§	 ΚΕΜΕ-ΕΒΕΑ (Αύγουστος 2010). Έρευνα για τη Ρευστότητα.

§  Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδος. Η ηλεκτρονική δευτερογενής αγορά τίτλων (ΗΔΑΤ). 
Πρόσβαση μέσω του ακόλουθου δικτυακού τόπου: http://www.bankofgreece.gr/
Pages/el/Markets/HDAT/default.aspx

§  Πουρναράκης, Ευ. (2004). Εισαγωγή στην Οικονομική - Τόμος Ι - Μακροοικονομία.
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      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

Θεωρώντας αρκετά σημαντική αλλά και δύσκολη τη συλλογή αξιόπιστων οικονομικών 
δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, παρατίθενται 
στη συνέχεια ιστότοποι από έγκυρους δημόσιους φορείς, οικονομικές και νομισματικές 
αρχές, στις οποίες δημοσιεύονται στατιστικά στοιχεία απαραίτητα για τη λήψη αποφάσεων 
σε επιχειρηματικό επίπεδο.

§  Μία γρήγορη συνολική εικόνα των πιο πρόσφατων οικονομικών δεικτών της ελληνι-
κής οικονομίας παρέχει το: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE

§  Πολύ σημαντική και εμπλουτισμένη με οικονομικά στοιχεία αλλά και εκτιμήσεις θεω-
ρείται η ετήσια έκθεση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος: http://www.
bankofgreece.gr/Pages/el/Publications/GovReport.aspx?Filter_By=8

§  Στατιστικά για μία βασική εικόνα της ευρωπαϊκής οικονομίας αντίστοιχη με εκείνη που 
παρέχει το πρώτο link (από την Ελληνική Στατιστική Αρχή) μπορείς να βρεις στο: http://
sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=100000141

§  Στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας της ΕΕ (Eurostat) μπορείς να συλλέξεις πλη-
ροφορίες για πολλούς κλάδους της ευρωπαϊκής οικονομίας: http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

§  Στη σελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρώπης δημοσιεύονται τα βασικά επιτόκια 
των πράξεων κεντρικής αναχρηματοδότησης ταυτόχρονα με την ανακοίνωσή τους 
από τον Διοικητή της ECB (European Central Bank): http://www.ecb.int/home/html/
index.en.html

§  Για τη χρηματοοικονομική αξιολόγηση των επενδύσεων υπάρχει η καμπύλη απόδο-
σης επιτοκίων υπολογισμένη από την Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης για όλες τις 
χρονικές διάρκειες και τις υποδιαιρέσεις αυτών στο: http://www.ecb.int/stats/money/
yc/html/index.en.html

§  Οι μεγαλύτερες κρίσεις στις αγορές της υφηλίου: http://www.express.gr/news/
agores2/85999oz_%202008101285999.php3

§  Για μία συνολική εικόνα για τις οικονομικές κρίσεις που συγκλόνισαν τον κόσμο: http://
www.makthes.gr/news/economy/5530/
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§	Προκειμένου να αποκτήσεις μία εικόνα για τις κατατάξεις της φερεγγυότητας μιας 
χώρας στις βαθμίδες των οίκων αξιολόγησης (σημειώνεται ότι η κάθε χώρα θεωρεί-
ται εκδότης ομολογιακού δανείου), παρουσιάζονται στη συνέχεια βασικές έννοιες της 
κατάταξης αυτής.

●  Κάθε μετακίνηση προς τα κάτω συνεπάγεται μείωση των τιμών των ομολόγων και 
παράλληλα κάθε επιδείνωση που ξεπερνά την κατηγορία Α (ΑΑΑ, ΑΑ, Α) σημαίνει 
αυτόματη πώληση και απαλλαγή των χρεογράφων αυτών από τα χαρτοφυλάκια 
των μεγάλων επενδυτικών οίκων.

●  Ο τρόπος αξιολόγησης και κατάταξης των τριών μεγαλύτερων οίκων αξιολόγησης 
παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί.

CREDIT RATINGS

Moody’ s Standard and Poor’s Fitch
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Aa AA AA

A A A

Baa BBB BBB

Ba BB BB

B B B

Caa CCC CCC

Ca CC CC

C C C

D D
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2. Αποτελεσματική 
 επιχειρηματικότητα

2η ΕΝΟΤΗΤΑ

 2.1. Τι σημαίνει επιχειρηματικότητα;

 2.2. Ποιος ονομάζεται επιχειρηματίας;

 2.3. Λόγοι δημιουργίας μιας επιχείρησης

 2.4.  Τα συστατικά της διαχρονικής επιχειρηματικής επιτυχίας

 2.5.  Πώς επιτυγχάνει ένας/μία επιχειρηματίας; 

 2.6.  Μπορεί κάποιος να επιτύχει επιχειρηματικά σήμερα;

 2.7.  Αντιμετωπίζοντας την αποτυχία με επιτυχημένη 
επιχειρηματικότητα
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Εισαγωγή

Στόχος

Στόχος αυτής της υποενότητας είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών που 
αφορούν στην επιχειρηματικότητα.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας υποενότητας:

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

●  να ορίζεις την έννοια της επιχειρηματικότητας,

●  να ορίζεις την έννοια του επιχειρηματία,

●  να ορίζεις τα αίτια δημιουργίας μιας επιχείρησης,

●  να κατανοείς τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

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

●  να αναλύεις τον ορισμό και τα συστατικά της επιχειρηματικότητας,

● να αναλύεις τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του επιχειρηματία,

●  να αναλύεις τους ενθαρρυντικούς και αποτρεπτικούς παράγοντες για 
τη δημιουργία μιας επιχείρησης,

●  να διακρίνεις τους παράγοντες που έχουν επίπτωση στην ανάπτυξη 
μιας επιχείρησης,

●  να αναγνωρίζεις τις αναγκαίες συνθήκες για μία επιτυχημένη επιχει-
ρηματική δραστηριότητα.

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

●  να κατανοείς την ουσιαστική συμβολή της επιχειρηματικότητας σε 
μακροοικονομικό επίπεδο,

● να κατανοείς τον ουσιαστικό ρόλο του επιχειρηματία στην επιχείρηση,

●  να αντιλαμβάνεσαι τον ρόλο των εξωτερικών παραγόντων στην ανά-
πτυξη της επιχειρηματικότητας.
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Έννοιες - κλειδιά

§	 Επιχειρηματικότητα

§	 Επιχειρηματικότητα ευκαιρίας και ανάγκης

§	 Επιχειρηματίας

§	 Κίνητρα επιχειρηματικής δράσης

§	 Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

§	 Χαρακτηριστικά του επιτυχημένου επιχειρηματία

Σύντομη περιγραφή ενότητας

Στην Υποενότητα 2, ο/η αναγνώστης/τρια εισάγεται στους βασικούς όρους της επιχειρη-
ματικότητας. Αναλύεται η έννοια του επιχειρηματία, της επιχείρησης και διερευνώνται οι 
παράγοντες που ενισχύουν ή αποθαρρύνουν την επιχειρηματική δράση. Αναπτύσσονται, 
επίσης, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του επιχειρηματία και δίνεται μία πρώτη εικόνα 
για τον τρόπο που αξιολογούνται οι επιχειρηματικές αποφάσεις. Τέλος, παρουσιάζονται οι 
παράγοντες που καθιστούν έναν κλάδο ελκυστικό ή μη και περιγράφονται στρατηγικές για 
μία επιτυχημένη επιχειρηματική σταδιοδρομία.
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   2.1.    Τι σημαίνει επιχειρηματικότητα;

Στόχος της παρούσας παραγράφου είναι η κατανόηση:

§	της έννοιας της επιχειρηματικότητας,

§	των συστατικών της στοιχείων, και

§	των αιτίων που την δημιουργούν.

Μετά την ανάλυση του περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
μπορούμε να αναπτύξουμε την έννοια της επιχειρηματικότητας, η οποία 
συνίσταται σε μία δυναμική διαδικασία κατά την οποία τα άτομα εντοπίζουν 
επιχειρηματικές ευκαιρίες και τις εκμεταλλεύονται, μέσα από την ανάπτυξη, 
την παραγωγή και, τέλος, την πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Αυτή η διαδι-

κασία απαιτεί διάθεση για δέσμευση και ταυτοχρόνως ανάληψη κινδύνου, σε συνδυασμό 
με καινοτόμο πνεύμα και δημιουργικότητα.

Στην επιχειρηματικότητα, που αρκετοί την θεωρούν ως τον τέταρτο συντελεστή της παρα-
γωγής, πολλοί έχουν προσδώσει διάφορα γνωρίσματα τα οποία περιγράφουν το περιεχό-
μενό της. Για παράδειγμα, η επιχειρηματικότητα αναφέρεται σε:

§	ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου,

§	μετατροπή των συντελεστών της παραγωγής σε προϊόντα,

§	διαχείριση των στοιχείων παραγωγής, και, τέλος,

§	πραγματοποίηση νέων συνδυασμών συντελεστών παραγωγής και   
 δημιουργία νέων αγαθών και υπηρεσιών.

Στη συνέχεια, ακολουθούν μερικοί ορισμοί της επιχειρηματικότητας. Παρα-
τίθενται περισσότεροι του ενός ορισμοί, με σκοπό την κατανόηση του περιε-
χομένου της επιχειρηματικότητας, μιας και στη συγκεκριμένη παράγραφο ο 
στόχος είναι το περιεχόμενο και η ποιότητά της, και όχι ο τυπικός ορισμός της. 
Ας δούμε τους σχετικούς ορισμούς.

§	 Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία δημιουργίας κάτι καινούργιου, που έχει αξία για 
τον επιχειρηματία και γενικότερα για την κοινωνία, με ορθολογική διαχείριση χρόνου, 
πόρων και ιδεών και την ανάληψη των συνοδευόμενων οικονομικών στοιχείων1.

1.   Hisrich, 2007.
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§	 Επιχειρηματικότητα είναι η ικανότητα κάποιου να εντοπίζει ευκαιρίες και να υλοποιεί 
συναλλαγές που να του αποφέρουν κέρδος σύμφωνα με τον Kizner, ενώ σύμφωνα 
με τον Schumpeter είναι η αλλαγή ή εισαγωγή νέων τεχνολογικών διαδικασιών και 
προϊόντων.

§	 Ακόμα, ο Peter Drucker (Πέτερ Ντράκερ) γράφει ότι η επιχειρηματικότητα δεν είναι 
τέχνη ή επιστήμη αλλά η πρακτική στην οποία η γνώση χρησιμοποιείται για την επί-
τευξη του σκοπού της.

Γενικά, η έννοια της επιχειρηματικότητας συνίσταται και υποστηρίζεται από τις προσωπι-
κές κλίσεις του επιχειρηματία, χωρίς όμως να υποβαθμίζεται η προσωπική εμπειρία αλλά 
και το επιχειρηματικό κλίμα μέσα στο οποίο διεξάγεται η επιχειρηματική δράση.

!

Σημαντική διάκριση, επίσης, γίνεται μεταξύ της επιχειρηματικότητας 
ευκαιρίας και της επιχειρηματικότητας ανάγκης:

§	 Στην επιχειρηματικότητα ευκαιρίας, ο επιχειρηματίας εμφανίζεται να αξιολογεί το οικο-
νομικό περιβάλλον και να αποφασίζει να υλοποιήσει ευκαιρίες με σκοπό το κέρδος και 
την αύξηση του εισοδήματός του.

§	 Αντίθετα, στην επιχειρηματικότητα ανάγκης, ο επιχειρηματίας, απορρίπτοντας όλες τις 
μορφές εξαρτημένης εργασίας, οδηγείται στην ίδρυση μιας εταιρείας λόγω έλλειψης 
άλλης επιθυμητής μορφής απασχόλησης.

Γενικά, η επιχειρηματικότητα συνδέεται με το οικονομικό περιβάλλον και 
τις παραμέτρους του, όπως αναλύθηκαν και στην Υποενότητα 1, ενώ βασικά 
συστατικά της αποτελούν:

§	 η ανταγωνιστικότητα,

§	 η καινοτομία, και

§	 η διαχείριση τόσο των φυσικών και ανθρώπινων πόρων, όσο και του δια-
θέσιμου χρόνου.
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Εκτός από τους κλασικούς ορισμούς, που τοποθετούν την έννοια του επιχειρηματία ως 
ακρογωνιαίου λίθου της επιχειρηματικότητας, ένας επιπλέον ορισμός, εκείνος της εσω-
τερικής επιχειρηματικότητας (Intrapreneurship), υπογραμμίζει ότι καινοτόμες ιδέες ή 
οποιοδήποτε σύνολο χαρακτηριστικών επιχειρηματικότητας, που μπορούν και πρέπει να 
αξιοποιηθούν, μπορεί να βρίσκονται σε εργαζόμενους ή ομάδες εργασίας.

   2.2.    Ποιος ονομάζεται επιχειρηματίας;

Στην παρούσα παράγραφο εισάγεται η έννοια του επιχειρηματία και τονίζεται η σύνδεση 
του οικονομικού και κοινωνικού ρόλου του με το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Επίσης, 
γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ή να αναπτύξει ώστε να υπάρ-
ξει η κατάλληλη αξιοποίηση των πόρων που δεσμεύει.

Στη συνέχεια, θα τονίσουμε και θα συνδέσουμε τις ανάγκες ενός επιχειρηματία με τις δεξι-
ότητες και τις ικανότητές του, τόσο σε σχέση με την επίτευξη του στόχου του όσο και με την 
ανάπτυξη του κοινωνικού οφέλους.

Βάσει της κλασικής έννοιας του όρου, επιχειρηματίας είναι ο ιδρυτής μιας 
επιχείρησης την οποία διοικεί και είναι διατεθειμένος να αναλάβει τους κιν-
δύνους που απορρέουν από την επιχειρηματική του δραστηριότητα2. Ο 
ρόλος3 του επιχειρηματία έγκειται στη σύλληψη της ιδέας και στην υλοποί-
ησή της με αρκετή εργασία και δημιουργική φαντασία. Είναι ο άνθρωπος 

που έχει γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και κυρίως γνωρίζει τις ευκαιρίες που 
εμφανίζονται ώστε να τις αξιοποιήσει στον κατάλληλο χρόνο.

2.   American Heritage Dictionary.
3.   Κανελλόπουλος, Χ. (1994). Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση των Επιχειρήσεων.
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Ένας επιχειρηματίας συνήθως διαθέτει:

§	 θέληση για ανάληψη κινδύνου,

§	 ανάγκη για προσωπική επιτυχία και δημιουργία,

§	 αυξημένο αίσθημα αυτοπεποίθησης,

§	 ικανότητα εντοπισμού ευκαιριών,

§	 ικανότητα οργάνωσης δομών και διαδικασιών,

§	 υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη,

§	 ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού,

§	 ικανότητα αξιολόγησης και ελέγχου,

§	 ικανότητα ορθής κρίσης και λήψης ορθολογικών αποφάσεων.

Άλλα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία είναι:

§	 η ανεξαρτησία,

§	 η περιέργεια,

§	 η φιλομάθεια,

§	 η υπευθυνότητα,

§	 η ανάγκη για επίτευξη υψηλών στόχων,

§	 η επιμονή και η δέσμευση σε έναν σκοπό,

§	 η αποτελεσματικότητα,

§	 ο αυτοέλεγχος,

§	 ο αυτοσεβασμός,

§	 οι ηγετικές δεξιότητες,

§	 η έντονη ενεργητικότητα.

! Η δράση του επιχειρηματία αποτελεί σημαντική παράμετρο στην ανάπτυξη 
της οικονομίας, βοηθώντας έμμεσα ή άμεσα:

§	 στην αύξηση της απασχόλησης,

§	 στην ανάπτυξη της οικονομίας και του ΑΕΠ,

§	 στη δημιουργία νέων κεφαλαίων,

§	 στην αξιοποίηση οικονομικών πόρων.
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Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο υλοποιούνται δράσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με 
σκοπό την τόνωση και την αύξηση της παραγωγικότητας, την ανάπτυξη της οικονομίας και 
του κοινωνικού πλούτου. Ο ρόλος του επιχειρηματία έγκειται στο γεγονός ότι θα πρέπει να 
αναλάβει να συνδυάσει και να συντονίσει με ορθολογικό τρόπο όλους τους συντελεστές 
που απαιτεί η δραστηριότητά του, ώστε να αποδώσει τα μέγιστα κοινωνικά οφέλη.

Σημαντικά στοιχεία που προσδιορίζουν την επιχειρηματική δράση θεω-
ρούνται:

§	 η επαγγελματική εμπειρία,

§	 η επιστημονική ή πρακτική γνώση,

§	 η ηλικία,

§	 το φύλο,

§	 η γενικότερη κουλτούρα.

!
Ακόμα, ένας επιχειρηματίας πρέπει να διαθέτει:

ü	τόσο γενικές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του περιβάλλο-
ντος που δραστηριοποιείται,

ü	όσο και εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες σχετικά με τη λειτουργία 
της επιχείρησής του σε ορισμένους τομείς, όπως:

§	 η εξυπηρέτηση και η ικανοποίηση του πελάτη,

§	 η γνώση της αγοράς στην οποία απευθύνεται και του τρόπου λειτουρ-
γίας της,

§	 η γνώση των βασικών χαρακτηριστικών του προϊόντος,

§	 η ενημέρωση για τους τρόπους άμεσης, έμμεσης, βραχυπρόθεσμης 
και μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης,

§	 η γνώση των οικονομικών δεικτών απόδοσης της εταιρείας,

§	 η γνώση του νομικού συστήματος μέσα στο οποίο λειτουργεί,

§	 η ικανότητα αντίληψης του οικονομικού, φορολογικού, πολιτικού και 
θεσμικού περιβάλλοντος,

§	 οι επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες,

§	 η ικανότητα χρήσης νέων τεχνολογιών.
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   2.3.    Λόγοι δημιουργίας μιας επιχείρησης

Η έννοια και ο ορισμός της επιχείρησης αποτελεί ένα ακόμα σοβαρό αντι-
κείμενο συζήτησης.

§	 Η διαφοροποίηση των απόψεων συνίσταται στο κύριο χαρακτηριστικό 
της το οποίο:

● ορισμένοι το εντοπίζουν στη συλλογή και στον συντονισμό των 
παραγωγικών συντελεστών, ώστε να παραχθεί ένα προϊόν ή μία 
υπηρεσία,

● ενώ άλλοι το τοποθετούν στην ανάληψη του κινδύνου.

§	 Ωστόσο, μία αποδεκτή γενικά πρόταση που μπορεί να περιγράψει την 
αιτία δημιουργίας μιας επιχειρηματικής οντότητας συνοψίζεται στα 
προσωπικά κίνητρα του ιδρυτή της με σκοπό την επίτευξη του μέγι-
στου κέρδους.

§	 Το κέρδος, ως βασικό κίνητρο, τίθεται ως βάση για τη δημιουργία μιας 
επιχείρησης, ενώ ως οικονομικός όρος μπορεί να θεωρηθεί μέγεθος 
αντικειμενικό και μετρήσιμο.

Με συγκεκριμένα ποσοτικά χαρακτηριστικά, ένας επιχειρηματίας μπορεί να ιδρύσει μία 
επιχείρηση, η οποία ανάλογα με τους πόρους που δεσμεύει μπορεί να είναι μικρή, μικρο-
μεσαία ή μεγάλη. Τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν το μέγεθος της επιχείρησης είναι 
τα ακόλουθα:

§	 Ο κύκλος εργασιών της.

§	 Ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολεί.

§	 Το σύνολο του ενεργητικού της.

!
Η αιτία δημιουργίας μιας μικρομεσαίας, και όχι μόνο, επιχείρησης συνδέε-
ται στενά με:

§	 τους στόχους του ιδρυτή της, και

§	 το οικονομικό περιβάλλον που είναι υπεύθυνο για την τροφοδοσία της 
εταιρείας με πόρους και την απορρόφηση του εξαγόμενου προϊόντος ή 
υπηρεσίας.
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Συνεπώς, οι κύριες αιτίες για τη σύσταση μιας επιχείρησης εντοπίζονται:

§	 στο οικονομικό και κοινωνικό κέρδος,

§	 στις επιχειρηματικές ευκαιρίες,

§	 στους όρους χρηματοδότησης,

§	 στο γενικότερο κοινωνικό περιβάλλον,

§	 στο θεσμικό πλαίσιο,

§	 στην πληροφόρηση και στην τεχνολογία.

Το επιχειρηματικό κέρδος αποτελεί τον σημαντικότερο στόχο του επιχει-
ρηματία και της επιχείρησης.

Σε κάθε μορφή επένδυσης, ο επιχειρηματίας δεσμεύει ένα χρηματικό 
κεφάλαιο και αναμένει μία απόδοση σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, η 

οποία πρέπει να είναι υψηλότερη από τη δεύτερη καλύτερη επιλογή που θα είχε για τη 
δέσμευση αυτών των χρημάτων (π.χ., κατάθεση σε τράπεζα), ώστε να κριθεί συμφέρουσα 
η ίδρυση της επιχείρησης. Διαφορετικά, όπως είναι αυτονόητο, θα επέλεγε να δεσμεύσει 
τα χρήματά του για έναν διαφορετικό σκοπό.

Προφανώς, στο μέγεθος του κέρδους συμπεριλαμβάνονται τόσο η αμοιβή για τον κίν-
δυνο που έχει αναληφθεί όσο και κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες. Σε αρκετές 
περιπτώσεις, εκτός από το λογιστικό και οικονομικό κέρδος συνυπολογίζονται και παρά-
γοντες που έχουν σχέση με το γόητρο, το κοινωνικό κύρος και το αίσθημα της επιτυχίας 
που αναμφισβήτητα συμβάλλουν ως κίνητρα για τη δημιουργία μιας επιχείρησης.

Ένας από τους μη οικονομικούς παράγοντες, αλλά καταλυτικό αίτιο δημι-
ουργίας πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι η επαγγελματική ανε-
ξαρτησία που θεωρείται και στο ελληνικό περιβάλλον ως σημαντικό κίνητρο 
για τη δημιουργία κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σε αρκετές περιπτώσεις, πρώην εργαζόμενοι που δεν υπήρξαν ικανοποιημένοι από τις 
χρηματικές τους απολαβές ή συνειδητοποίησαν ότι δεν είχαν αξιόλογες προοπτικές μισθο-
λογικής ή άλλης μορφής εξέλιξης, επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν τις προσωπικές τους 
κλίσεις και τις γνώσεις τους ξεκινώντας μία νέα επιχείρηση.

Μία από τις βασικότερες αιτίες δημιουργίας μιας επιχείρησης θεωρείται 
και η οικονομική εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών. Σε όλες τις 
αγορές υπάρχουν καταναλωτικές ανάγκες που δεν έχουν καλυφθεί από την 
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παρουσία των επιχειρήσεων στον κλάδο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κενά τα οποία εάν 
εντοπιστούν μπορούν να εκμεταλλευτούν με επικερδή τρόπο από τη σύσταση μιας επι-
χειρηματικής οντότητας. Η εύρεση και η αξιοποίηση μιας επιχειρηματικής ή επενδυτικής 
ευκαιρίας αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες σύστασης και δημιουργίας επιχειρήσεων, ενώ 
σε αρκετές περιπτώσεις συμβάλλει στη χρηματοδότηση, τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή 
της στην περίπτωση που η επιχείρηση ήδη υφίσταται.

Συγχρόνως, βασική αιτία για τη δημιουργία μιας επιχείρησης θα μπορούσε 
να αποτελέσει η εύρεση των απαιτούμενων κεφαλαίων για την υλοποίηση 
της επιχειρηματικής ευκαιρίας με τους κατάλληλους όρους, ώστε η ευκαι-
ρία αυτή να αξιοποιηθεί οικονομικά με επικερδή τρόπο. Αντίθετα, αν μία επι-
χειρηματική ευκαιρία που δεσμεύει για παράδειγμα 100.000 ευρώ μπορεί 

να αποδώσει 5.000 ευρώ (κέρδος 5%), αλλά τα δανειακά κεφάλαια για τη χρηματοδότησή 
της απαιτούν επιτόκιο 8% (δηλαδή η εξυπηρέτηση των τόκων ανέρχεται σε 8.000 ευρώ), 
αυτόματα η ίδρυση αυτής της επιχείρησης απορρίπτεται.

Ακόμα, οι αιτίες δημιουργίας μιας επιχείρησης μπορούν να εντοπιστούν 
στο γενικότερο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον. Η οργάνωση του κρά-
τους και η στήριξη που παρέχει σε νέους επιχειρηματίες, όπως διευκολύν-
σεις σε οικονομικό, τεχνολογικό ή και νομικό επίπεδο, μπορούν να δημιουρ-
γήσουν ευνοϊκές ή αποτρεπτικές συνθήκες για τη δημιουργία μιας επιχείρη-

σης. Το φορολογικό περιβάλλον, επίσης, αποτελεί μία πτυχή καθοριστικής σημασίας για την 
ίδρυση επιχειρήσεων και για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, ακόμα και για τη γεωγραφική 
θέση που θα επιλεγεί να λειτουργήσουν. Η στήριξη της επιχειρηματικότητας από δημόσιους 
ή ιδιωτικούς φορείς, σημαντικά κόστη όπως οι μεταφορές, τα καύσιμα, οι πρώτες ύλες, 
οι νομικές διαδικασίες, το μέγεθος της γραφειοκρατίας και άλλοι κοινωνικοί παράγοντες, 
όπως τα ήθη και τα πολιτισμικά έθιμα, μπορούν να αποτελέσουν ενθαρρυντικούς ή απο-
τρεπτικούς παράγοντες για την ίδρυση μιας επιχείρησης. Το ίδιο ισχύει και για τα νομικά 
και τα θεσμικά ζητήματα, όπως η εργατική νομοθεσία, το εμπορικό δίκαιο, το σύστημα των 
δασμών και οι κάθε είδους απαγορεύσεις ή διευκολύνεις που παρέχονται μέσω του επι-
χειρηματικού περιβάλλοντος.

Αιτία και παράγοντας που επηρεάζει μία επιχείρηση είναι και η διαθέσιμη 
πρόσβαση στην πληροφορία, καθώς και η ανάπτυξη της τεχνολογίας. Για 
να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει μία εταιρεία χρειάζεται να υποστηρίζε-
ται από την κατάλληλη τεχνολογία που λαμβάνει από το περιβάλλον και να 
διατίθεται η απαιτούμενη πληροφόρηση για την επίτευξη των σκοπών της.
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Δραστηριότητα

Εφόσον έχεις ολοκληρώσει την ανάγνωση αυτής της παραγράφου, κατάγραψε τους λόγους 
δημιουργίας της δικής σου επιχείρησης βάσει των όσων διάβασες ανωτέρω.

�
   2.4.    Τα συστατικά της διαχρονικής

επιχειρηματικής επιτυχίας

Μετά την ανάλυση της επιχειρηματικότητας, του όρου επιχειρηματίας και των αιτίων που 
ωθούν στην επιχειρηματική δράση, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τα χαρακτηρι-
στικά που διατηρούν μία επιχειρηματική οντότητα σε επιτυχημένη τροχιά.

Επιτυχημένη επιχείρηση θα μπορούσε να οριστεί εκείνη η επιχειρηματική 
οντότητα η οποία κατά κύριο λόγο πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

§	 διατηρεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχει-
ρήσεις του κλάδου, και

§	 καταγράφει κέρδη διαχρονικά, δηλαδή, έχει σταθερά και διατηρήσιμα 
οικονομικά αποτελέσματα.

Για παράδειγμα, μία εταιρεία που έχει κέρδη αλλά δραστηριοποιείται σε έναν 
κλάδο όπου οι ανταγωνίστριες επιχειρήσεις έχουν πολλαπλάσια κέρδη, δεν 
μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη, εφόσον γίνεται σαφές πως οι άλλες επιχει-

ρήσεις έχουν βρει μία περισσότερο επικερδή και καλύτερα οργανωμένη μεθοδολογία 
ώστε να εκμεταλλευτούν τη ζήτηση του κλάδου και να την μετατρέψουν σε κέρδος.
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Συνεπώς, η επιχειρηματική επιτυχία βασίζεται κυρίως σε δύο παραμέτρους:

§	 στον κλάδο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση, και

§	 στη σχετική θέση που κατέχει η επιχείρηση μέσα στον κλάδο.

Για μία επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία είναι απαραίτητο να γίνει ανά-
λυση του κλάδου, ανάλυση, δηλαδή,

§	 του ανταγωνισμού,

§	 των προμηθευτών, και

§	 των πελατών.

!
Στα πλαίσια μιας κλαδικής ανάλυσης, στοιχεία ειδικού ενδιαφέροντος για 
κάθε επιχείρηση αποτελούν:

§	 Η ελκυστικότητα του κλάδου, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πλήθος των 
επιχειρήσεων που λειτουργούν στην αγορά.

Για παράδειγμα, ένας κλάδος με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων δημιουργεί πολλούς 
ανταγωνιστές, υπερπληθώρα προϊόντων και υπηρεσιών και μικρά περιθώρια κέρ-
δους. Επομένως, δεν αποτελεί ελκυστικό κλάδο επιχειρηματικής δραστηριοποίησης.

§	 Ο αριθμός και η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών, για τους οποίους η επί-
τευξη της καλύτερης δυνατής τιμής αλλά και της βέλτιστης ποιότητας καθώς και του 
καλύτερου επιπέδου εξυπηρέτησης, αποτελούν τους βασικούς, προς επίτευξη, στό-
χους κατά τη διάρκεια των συναλλαγών τους με την επιχείρηση.

Για παράδειγμα, αν υπάρχουν αρκετοί πελάτες με χαμηλή διαπραγματευτική δύναμη, 
τότε αυτός ο κλάδος είναι ιδιαίτερα ελκυστικός. Οι πωλήσεις της επιχείρησης διαχέονται 
σε μεγάλο εύρος και οι παραγγελίες δεν εξαρτώνται από λίγα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
που μπορούν κατά βούληση να επηρεάζουν τις τιμές ή τις αποφάσεις της εταιρείας.

§	 Ο αριθμός και η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών, οι στόχοι των οποίων, 
αν και εστιάζουν στα ίδια χαρακτηριστικά, όπως η τιμή και η ποιότητα, κινούνται προς 
αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή σε αύξηση των τιμών και μείωση της ποιότητας.

Επομένως, όταν υπάρχουν λίγοι προμηθευτές και οι εταιρείες ενός κλάδου δεν έχουν 
τη δυνατότητα να επιλέξουν από μία μεγάλη γκάμα προμηθειών ή υπηρεσιών, η δια-
πραγματευτική δύναμη των προμηθευτών είναι αυξημένη, καθορίζοντας τις τιμές προς 
όφελος των ιδίων και εις βάρος των πελατών τους, άρα των αναφερόμενων επιχειρή-
σεων. Αυτό στην πλειονότητα των περιπτώσεων καθορίζει την ανταγωνιστικότητα της 
επιχείρησης σχετικά με το κόστος παραγωγής και την τιμολόγηση των προϊόντων της.
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§	 Επίσης, σημαντικό ρόλο για μία επιτυχημένη επιχειρηματική πορεία διαδραματίζουν 
τα υποκατάστατα προϊόντα και τα εμπόδια εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο, 
τα οποία εξυπηρετούν παρόμοιες αγοραστικές ανάγκες. Στην περίπτωση αυτή καθο-
ριστικό παράγοντα επιλογής αποτελεί ο ορισμός μιας ανώτατης τιμής πώλησης των 
προϊόντων μεταξύ των ανταγωνιζόμενων επιχειρήσεων.

Όσο μεγαλύτερη ελευθερία εισόδου νέων επιχειρήσεων υπάρχει στον κλάδο, τόσο 
μεγαλύτερη είναι η δυνατότητα μείωσης των τιμών και των μεριδίων αγοράς των επι-
χειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτόν. Σε περίπτωση που η ανάπτυξη 
της αγοράς είναι ανύπαρκτη, τα κέρδη και τα έσοδα θα επιμερίζονται σε περισσότε-
ρους παραγωγούς. Επίσης, όταν υπάρχουν αρκετά υποκατάστατα είναι ευκολότερο οι 
καταναλωτές να στραφούν σε ένα διαφορετικό προϊόν που καλύπτει την ίδια ανάγκη, 
με αποτέλεσμα ο κλάδος να μη θεωρείται τόσο ελκυστικός όσο εάν υπήρχαν λιγότερα 
παραγόμενα υποκατάστατα προϊόντα.

Εικόνα 3: Δυνάμεις ανταγωνισμού βάσει υποδείγματος Porter

∆ιαπραγµατευτική
δύναµη

προµηθευτών

∆ιαπραγµατευτική
δύναµη
πελατών

Ανταγωνισµός
µεταξύ των

υπαρχουσών
επιχειρήσεων

Απειλή εισόδου
νέων

ανταγωνιστών

Aπειλή
υποκατάστατων

προϊόντων ή
υπηρεσιών

Πηγή: Γεωργόπουλος, Ν. (2002). Στρατηγικό Μάνατζμεντ. Αθήνα: Εκδόσεις Γ. Μπένου.
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Δραστηριότητα

Ανάλυσε τον κλάδο δραστηριότητας της δικής σου επιχείρησης, βάσει των προαναφερό-
μενων στοιχείων.
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!
Μία ακόμα σημαντική στρατηγική επιλογή της διοίκησης είναι η επιλογή 
σχετικά με το είδος της πλεονεκτημάτων και δυνάμεων της επιχείρησης ανά-
μεσα σε κόστος και ποιότητα του παρεχόμενου προϊόντος. Σύμφωνα με τον 

Michael Porter (Μάικλ Πόρτερ), υπάρχουν δύο είδη στρατηγικών επιλογών:

1.  Να προσφέρεται το προϊόν ή η υπηρεσία σε χαμηλότερο κόστος από τους ανταγωνι-
στές.

2.  Να προσφέρεται διαφοροποιημένο προϊόν, που θα δικαιολογεί την υψηλότερη τιμή 
του.

Βάσει των δύο ανωτέρω εναλλακτικών επιλογών, δημιουργούνται δύο περιπτώσεις με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αναλυτικότερα:

Στην πρώτη περίπτωση, η επιχείρηση έχει επιλέξει να κρατά στον κλάδο την ηγεσία 
κόστους, γεγονός που σημαίνει ότι έχει προσανατολιστεί στην παραγωγή των προϊόντων 
ώστε να βγει στην αγορά με χαμηλότερη τιμή από τις άλλες ανταγωνίστριες επιχειρήσεις. 
Σε αυτές τις προδιαγραφές γίνεται η σχεδίαση και η τυποποίηση του προϊόντος, ενώ βρί-
σκεται το κατάλληλο μέγεθος που να μειώνει στο μέγιστο δυνατό ποσοστό το κόστος παρα-
γωγής. Αναπτύσσονται διαδικασίες ελέγχου των δαπανών και αφαιρούνται περιττά κόστη.

Στη δεύτερη περίπτωση, αντίθετα, η κύρια κατεύθυνση δεν είναι στη μείωση της τιμής, 
αλλά η επιχείρηση σχεδιάζει να υπερισχύσει στην αγορά με τα χαρακτηριστικά του προϊό-
ντος, την ποιότητα, την ιδιαίτερη σχεδίασή του, την αξιοπιστία του και την αντιμετώπιση του 
πελάτη.

Εκτός από την ανάλυση του κλάδου που προηγήθηκε, η επιχειρηματική επιτυχία προϋπο-
θέτει τον κατάλληλο σχεδιασμό.

Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί την περιγραφή:

§	 του ανταγωνισμού,

§	 του κλάδου,

§	 των εσωτερικών συνθηκών,

§	 των διαδικασιών και των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να συντάσσεται με σαφήνεια και ειλικρίνεια σε σχέση 
με τις δυνατότητες της εταιρείας και να βασίζεται σε ρεαλιστικά δεδομένα, ώστε να γίνεται 
ξεκάθαρη η επιχειρηματική στρατηγική και τα διατιθέμενα μέσα. Ένα συνοπτικό υπόδειγμα 
περιεχομένων επιχειρηματικού σχεδίου παρατίθεται στη συνέχεια.
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Πίνακας 2: Ενδεικτικά περιεχόμενα επιχειρηματικού σχεδίου�

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Ι. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ι.1 Περιγραφή της Επιχείρησης

Ι.2 Μάρκετινγκ

Ι.3 Ανταγωνισμός

Ι.4 Λειτουργικές διαδικασίες

Ι.5 Ανθρώπινο δυναμικό

Ι.6 Επαγγελματική ασφάλιση

Ι.7 Οικονομικά στοιχεία

ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΙΙ.1 Δάνεια

ΙΙ.2 Εξοπλισμός

ΙΙ.3 Ισολογισμός

ΙΙ.4 Ανάλυση νεκρού σημείου

ΙΙ.5 Προϋπολογιστικά Αποτελέσματα Χρήσεως

ΙΙ.5.1 Τριετής περίληψη

ΙΙ.5.2 Ανάλυση ανά μήνα για το πρώτο έτος

ΙΙ.5.3 Ανάλυση ανά τρίμηνο για το δεύτερο και τρίτο έτος

ΙΙ.5.4 Παραδοχές πάνω στις οποίες βασίστηκαν οι προβλέψεις

ΙΙ.6 Προϋπολογιστικά ταμειακής ροής για το δεύτερο έτος

ΙΙ.6.1 Περίληψη για το δεύτερο έτος

ΙΙ.6.2 Ανάλυση ανά μήνα για το δεύτερο έτος

ΙΙ.6.3 Ανάλυση ανά τρίμηνο για το δεύτερο έτος

ΙΙ.6.4 Παραδοχές πάνω στις οποίες βασίστηκαν οι προβλέψεις

ΙΙ.7 Προϋπολογιστικά ταμειακής ροής για το τρίτο έτος

ΙΙ.7.1 Περίληψη για το τρίτο έτος

ΙΙ.7.2 Ανάλυση ανά μήνα για το τρίτο έτος

ΙΙ.7.3 Ανάλυση ανά τρίμηνο για το τρίτο έτος

ΙΙ.7.4 Παραδοχές πάνω στις οποίες βασίστηκαν οι προβλέψεις
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Μία πολύ σημαντική ενότητα του επιχειρηματικού σχεδίου είναι τα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία, καθώς σχετίζονται με τα χρηματικά διαθέσιμα αλλά και την απαιτούμενη ρευστό-
τητα, ώστε να μπορεί η επιχείρηση να ανταποκρίνεται και να καλύπτει τις υποχρεώσεις της.

Από τα στοιχεία αυτά έχει νόημα η ανάλυση των:

§	 Δεικτών κεφαλαιακής διάρθρωσης

§	 Ταμειακών ροών

§	 Δεικτών κερδοφορίας της εταιρείας

Στη συνέχεια, αναλύεται εν συντομία η έννοια των προαναφερομένων.

Η κεφαλαιακή διάρθρωση μιας επιχείρησης ορίζεται από τον λόγο (κλάσμα) 
των ξένων κεφαλαίων προς τα ίδια κεφάλαια που δεσμεύει η επιχείρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ = 
Ξένα Κεφάλαια
Ίδια Κεφάλαια

=

Η απόφαση των τραπεζών για έγκριση δανειοδότησης στηρίζεται κυρίως στην ικανότητα 
της επιχείρησης να παραγάγει σε μακροχρόνια βάση επαρκή έσοδα προκειμένου να είναι 
σε θέση να αποπληρώνει τα δάνεια.

Οι ταμειακές ροές μιας επιχείρησης αποτελούν ένα από τα πιο κρίσιμα και 
σημαντικά μεγέθη, καθώς αντανακλούν την ικανότητα της επιχείρησης να 
παράγει μετρητά. Ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο δείχνει τις αναμενόμενες 
ταμειακές εισροές και τις ταμειακές εκροές, με αποτέλεσμα τα άτομα που 

ασχολούνται με την οικονομική διαχείριση μιας επιχείρησης να διαχειρίζονται καλύτερα 
τις εισπράξεις και τις πληρωμές, έτσι ώστε να μπορεί η επιχείρηση να αντεπεξέρχεται στην 
κάλυψη των βραχυχρόνιων χρηματικών αναγκών της.

Τέλος, τα αναμενόμενα κέρδη προσδιορίζονται από τον σωστό προγραμμα-
τισμό των πωλήσεων και όλων των εξόδων και εξασφαλίζουν ότι η επιχεί-
ρηση με βάση τον προγραμματισμό που έχει κάνει, βάσει του επιχειρηματι-
κού της σχεδίου, μπορεί να επιβιώσει οικονομικά.
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�   2.5.    Πώς επιτυγχάνει ένας/μία επιχειρηματίας;

Συνταγές για μία επιτυχημένη επιχειρηματική σταδιοδρομία σίγουρα δεν 
υπάρχουν.

Παρ’ όλα αυτά, η εμπειρία και η συνήθης πρακτική αναδεικνύουν μερικά 
χαρακτηριστικά του επιχειρηματία ως αναγκαία, αν και μη ικανή, συνθήκη 

για την επιτυχία. Στην παρούσα παράγραφο θα τονίσουμε τη σημασία τόσο ορισμένων προ-
σωπικών χαρακτηριστικών όσο και ορισμένων βασικών εννοιών για την επιχειρηματική 
επιτυχία, όπως, για παράδειγμα, του οράματος και της σωστής ανάγνωσης των τάσεων και 
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

!
Συχνά η επιτυχία ενός μικρομεσαίου επιχειρηματία συμβαδίζει με:

§	 τις ηγετικές του ικανότητες,

§	 τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, και

§	 τη δυνατότητα να υλοποιήσει το επιχειρηματικό του όραμα.

Σε αυτά τα πλαίσια, ακόμα και χαρακτηριστικά όπως η περιέργεια, που είναι 
πιθανόν να μην τους αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην καθημερινή ζωή, 
μπορούν να διαδραματίσουν πρωτεύοντα ρόλο στην επιχειρηματική δραστη-
ριότητα.

Η περιέργεια έχει σχέση με την επεξεργασία του φυσικού και κοινωνικού κόσμου και τη 
μελέτη για την εξεύρεση τρόπων λειτουργίας και ερμηνείας των φαινομένων του εξωτερι-
κού περιβάλλοντος. Από την άλλη, η τάση προς εξερεύνηση οδηγεί στην απόκτηση γνώσης 
και μεθοδολογίας, αλλά και σε συνεχή παρατήρηση του περιβάλλοντος για την εξαγωγή 
συμπερασμάτων. Αυτό το ανθρώπινο χαρακτηριστικό αν μεταφερθεί στην επιχειρηματική 
δράση συμβάλλει άμεσα στον εντοπισμό των δυνατών σημείων ή των αδυναμιών των δια-
δικασιών της επιχείρησης, ενώ συγχρόνως, με γνώμονα τη λογική και τον ρεαλισμό, προ-
τείνονται λύσεις συντείνοντας στην επιχειρηματική επιτυχία.

Φυσικά προσόντα που χρειάζονται για την επιτυχία ενός επιχειρηματία είναι 
ο αυτοέλεγχος, η αυτοπεποίθηση και η προσαρμοστικότητα, αλλά κυρίως 
η υπομονή.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η επιτυχία δεν εξασφαλίζεται ήδη από 
τα πρώτα επιχειρηματικά βήματα. Η εμπειρία δείχνει ότι μία επιτυχημένη πορεία μπο-
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ρεί να μην είναι ορατή από την αρχή και να αποδώσει σε δεύτερο χρόνο, απαιτώντας στο 
μεταξύ θυσίες προσωπικού και οικονομικού χαρακτήρα, κάτι που χρειάζεται αισιοδοξία 
και σίγουρα αρκετή υπομονή και πίστη στις ικανότητες του επιχειρηματία ότι το τελικό 
αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου θα στεφθεί με επιτυχία.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που οδηγεί σε επιχειρηματική επιτυχία είναι και η 
ικανότητα του επιχειρηματία να συλλέγει εμπειρίες και να τις θεωρητικο-
ποιεί, ώστε να βελτιώνει την κρίση του.

Ο επιτυχημένος επιχειρηματίας μελετά την εξέλιξη των θεμάτων που τον 
αφορούν, αναλύοντας τα προαναφερόμενα σε συνάρτηση με το επιχειρη-
ματικό περιβάλλον και με σημείο αναφοράς τις τάσεις του και την εύρεση 
επιχειρηματικών ευκαιριών. Μέσο για την επιτυχημένη επιχειρηματικότητα 

είναι η έγκαιρη ανεύρεση και εκμετάλλευση των τάσεων και των ευκαιριών, ώστε να 
αξιοποιηθεί άμεσα και να προηγηθεί του ανταγωνισμού.

Το πιο σημαντικό, όμως, στοιχείο είναι το όραμα του επιχειρηματία. Το 
όραμα συνίσταται σε γενικές γραμμές στο πώς φαντάζεται (έστω και σε ιδα-
νικές συνθήκες) ο επιχειρηματίας την επιχείρησή του στο μέλλον.

Γνωστό έχει μείνει το όραμα του Bill Gates (Μπιλ Γκέιτς), ιδιοκτήτη της Μάικροσοφτ 
[Microsoft]): «Θέλω όλοι οι προσωπικοί υπολογιστές να χρησιμοποιούν το λειτουρ-
γικό της Microsoft!», κάτι που στη συνέχεια κατάφερε σχεδόν να το κάνει πράξη.

Το όραμα περικλείει την ηθική και τις αξίες της επιχείρησης καθώς και την κουλτούρα στην 
οποία θα στηριχθεί. Ακόμα, περιγράφει με σαφήνεια τον λόγο ύπαρξης της εταιρείας και τις 
ανάγκες που υπάρχουν στην αγορά, αποτέλεσμα των οποίων είναι η δημιουργία της επι-
χείρησης.
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Το όραμα μπορεί να περιγράφει τη θέση που πρέπει κατά τη γνώμη του επιχειρηματία να 
κατέχει η επιχείρηση στην αγορά. Υπάρχουν περιπτώσεις ηγετίδων επιχειρήσεων που η 
πρώτη θέση στην αγορά είχε θεωρηθεί αναπόσπαστο μέρος των προσδοκιών του ιδρυτή 
τους. Ταυτόχρονα, το όραμα ως συνταγή επιτυχίας του επιχειρηματία πρέπει να συνυπο-
λογίζει και την πλευρά του πελάτη, να έχει, δηλαδή, πελατοκεντρικό περιεχόμενο, και να 
προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο ο πελάτης θα αποκομίσει αξία από την αγορά του 
προϊόντος, καθώς και τον τρόπο που η εταιρεία θα υποστηρίξει το προϊόν μετά την πώληση.

Δραστηριότητα

Εφόσον έχεις ολοκληρώσει την ανάγνωση αυτής της παραγράφου, κατάγραψε τα ακό-
λουθα:

1.  Σε ποια χαρακτηριστικά και προσωπικές σου ικανότητες στηρίζεται η πορεία της δικής 
σου επιχείρησης;

2. Ποιο είναι το όραμα της δικής σου επιχείρησης;
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�   2.6.    Μπορεί κάποιος να επιτύχει επιχειρηματικά σήμερα;

Στο σημερινό, που πλέον αποκαλούμε σύγχρονο, επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία 
δεν είναι ανέφικτη, αρκεί να υπάρχει συνδυασμός έγκαιρης και σωστής ανάγνωσης του 
περιβάλλοντος και άμεσης προσαρμογής σε αυτό.

!
Σημαντικοί παράγοντες της επιτυχίας της σημερινής επιχείρησης αποτε-
λούν:

§	 η διαχείριση του κόστους παραγωγής/λειτουργίας,

§	 ο σωστός προγραμματισμός της ρευστότητας, και

§	 η αύξηση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη.

Παρά τη δυσπιστία που υπάρχει σήμερα σχετικά με τη δημιουργία και διατήρηση κερδών 
από την επιχειρηματική δραστηριότητα και το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον ειδικά στον 
ελληνικό χώρο, υπάρχουν, ωστόσο, δυνατότητες επιτυχημένων επιχειρηματικών κινήσεων.

Σημαντικό συστατικό μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής κίνησης είναι:

§	 η κατανόηση του περιβάλλοντος με οικονομικούς όρους και αποτελέ-
σματα, και

§	 η ανάγνωση του περιβάλλοντος και του κλάδου στον οποίο δραστηριο-
ποιείται η εταιρεία.

!
Σε μία περίοδο όπου η πιθανότητα επαλήθευσης αρνητικών σεναρίων είναι 
μεγαλύτερη, απαιτείται διπλάσια προσοχή και διορατικότητα σε κάθε από-
φαση και επιλογή. Δυστυχώς, οι επιχειρήσεις που δεν αντιλαμβάνονται 
έγκαιρα τις αλλαγές στο περιβάλλον τους και δεν προσαρμόζονται σε αυτές 

εντέλει αποτυγχάνουν.

Επίσης, σημαντικά ζητήματα θεωρούνται:

§	 η μείωση του κόστους παραγωγής/λειτουργίας,

§	 η βελτίωση της αποτελεσματικότητας, και

§	 οι εξαγωγές προϊόντων/υπηρεσιών.
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Σε περιόδους που είναι δύσκολη η πρόσληψη νέου προσωπικού και οι ανά-
γκες είναι αυξημένες, θεωρείται κομβικής σημασίας ζήτημα η καλύτερη 
εκπαίδευση του προσωπικού εφόσον εκ των πραγμάτων περισσότερη 
ποσότητα εργασίας επιμερίζεται σε λιγότερα άτομα.

Συγχρόνως, η μείωση των πωλήσεων πρέπει να αντιμετωπιστεί με:

§	 ορθή διαχείριση των πόρων της επιχείρησης, και

§	 προσπάθεια για αύξηση του μεριδίου αγοράς, ώστε να αντισταθμιστεί η 
μείωση των εσόδων και να μην επηρεαστούν τα κέρδη.

Σε περιόδους μειωμένης ρευστότητας, σημαντική είναι η πιστοληπτική ικα-
νότητα του κάθε πελάτη. Μία πώληση μπορεί να προσφέρει λογιστικά έσοδα 
αλλά εξίσου σημαντικό είναι και το όφελος από την είσπραξη των πωλήσεων. 
Η παραγωγή του αγαθού ή της υπηρεσίας που προσφέρει η επιχείρηση 

συνεπάγεται κόστος που πρέπει να αποπληρωθεί σε έναν βραχύχρονο συνήθως ορίζοντα 
από την είσπραξη των εσόδων. Ένας πελάτης που δεν θα είναι σε θέση να αποπληρώσει 
την απαίτησή του, μπορεί να λειτουργήσει μόνο αρνητικά και επιβαρυντικά για τη χρημα-
τοοικονομική κατάσταση της εταιρείας. Συνεπώς, ειδικά όταν ο πελάτης αποτελεί νομικό 
πρόσωπο κρίνεται σκόπιμη η εξέταση των οικονομικών του μεγεθών ώστε να εξασφα-
λιστεί ότι η πώληση θα συνοδευτεί από την είσπραξη του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Ακόμα, δεν πρέπει να υποτιμώνται δαπάνες που σχετίζονται με την έρευνα 
και την ανάπτυξη και να θυσιάζονται στον βωμό των περικοπών. Αυτές οι 
δαπάνες, που πολλές επιχειρήσεις μειώνουν ώστε να αντιμετωπίσουν ένα 
δυσμενές οικονομικό κλίμα, είναι οι δαπάνες που θα αναπτύξουν την εται-

ρεία και θα συμβάλουν στον σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες με τη 
σειρά τους θα δημιουργήσουν έσοδα και θα αποσπάσουν μερίδιο αγοράς από τον ανταγω-
νισμό εξασφαλίζοντας την επιβίωση και την κερδοφορία.

Και βέβαια δεν πρέπει να λησμονείται η ανάγκη για ενημέρωση και πλη-
ροφόρηση ώστε να γίνεται αντιληπτή κάθε ευκαιρία και κάθε απειλή που 
εμφανίζεται στον επιχειρηματικό ορίζοντα.
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�

   2.7.    Αντιμετωπίζοντας την αποτυχία
με επιτυχημένη επιχειρηματικότητα

Η παράγραφος αυτή δεν ονομάζεται «Επιτυχημένη Επιχειρηματικότητα» ούτε τυχαία αλλά ούτε 
για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Ονομάζεται έτσι καθώς σε όλες τις προηγούμενες παραγρά-
φους έγινε μία προσπάθεια μεταφοράς ουσιαστικών εννοιών και παραγόντων που θα μπο-
ρούσαν να ενισχύσουν τη θέση της επιχείρησης και του ίδιου του επιχειρηματία απέναντι στη 
δύσκολη οικονομική κατάσταση η οποία πλήττει κάθε ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση.

Μπορεί πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πολλοί μικρομεσαίοι επιχειρηματίες να αντι-
μετωπίζουν πολλές δυσκολίες και να θεωρούν ότι η επιχείρησή τους βρίσκεται στα πρό-
θυρα της επιχειρηματικής αποτυχίας λόγω του συνδυασμού δυσμενών εσωτερικών και 
εξωτερικών παραγόντων.

Η επιχειρηματική αποτυχία ορίζεται ως:

§	 η εγκατάλειψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δηλαδή η πώληση 
ή η ρευστοποίηση χωρίς κέρδος για τον επιχειρηματία με βασικό σκοπό 
την αποφυγή μελλοντικών ζημιών4, ή

§	 η αδυναμία της επιχείρησης που έκλεισε να επιτύχει τους στόχους του 
ιδιοκτήτη.

Οι αιτίες της επιχειρηματικής αποτυχίας αποδίδονται σε:

§	 Εσωτερικούς παράγοντες, όπως:

●	 το προφίλ του επιχειρηματία,

●	 η στασιμότητα,

●	 η έλλειψη κεφαλαίων,

●  η κακή διαχείριση,

●	 η μη εκμετάλλευση των ευκαιριών που προσφέρει η αγορά.

§	 Εξωτερικούς παράγοντες, όπως:

●	 η κυβερνητική πολιτική,

●	 η φορολογική πολιτική,

●	 οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες,

●	 οι φάσεις του επιχειρηματικού κύκλου.

4.  Κατά τους Ulmer & Nielsen, Πηγή: Π. Πετράκης. Η Επιχειρηματικότητα, 2008.
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Μορφές παρουσίασης της επιχειρηματικής αποτυχίας αποτελούν:

§	 η αύξηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης σε δάνεια για την κάλυψη 
άμεσων βραχυπρόθεσμων αναγκών,

§	 η μείωση του ρυθμού είσπραξης των λογαριασμών των πελατών,

§	 το υψηλό στοκ προϊόντων στις αποθήκες λόγω μείωσης των πωλή-
σεων για τις εταιρείες παραγωγής ή εμπορίας προϊόντων, ή το κόστος 
υποαπασχόλησης του προσωπικού στην περίπτωση των επιχειρήσεων 
παροχής υπηρεσιών.

Η επιχειρηματική αποτυχία λόγω των δυσμενών συνθηκών του ελληνικού επιχειρημα-
τικού περιβάλλοντος ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να αποτελεί τον 
βασικό λόγο ανάπτυξης μιας αποτελεσματικής επιχειρηματικότητας για κάθε Έλληνα επι-
χειρηματία μικρομεσαίας επιχείρησης.

! ! ! Πώς αντιμετωπίζουμε άμεσα την αποτυχία;

Υπάρχουν αρκετά μέτρα με τα οποία θα μπορούσες να αντιμετωπίσεις άμεσα 
τα προβλήματα μιας μικρομεσαίας, αρκεί να αντιδράσεις γρήγορα.

Συγκεκριμένα σκέψου τα ακόλουθα:

§	 Πουλώντας αποθέματα σε καλές τιμές, ώστε να αποκομιστεί ένα κέρδος 
χωρίς επιβάρυνση με μεγάλο κόστος αποθήκευσης των προϊόντων.

§	 Προτίμηση εκπτώσεων σε σχέση με πίστωση προς πελάτες.

§	 «Ξεφόρτωμα» μηχανημάτων ή στοιχείων πάγιου ενεργητικού που η 
επιχείρηση δεν χρειάζεται.

§	 Μείωση δαπανών στον μέγιστο βαθμό χωρίς να διακινδυνεύει η σωστή 
λειτουργία και η παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης.

§	 Εύρεση πιθανών συνεργατών οι οποίοι θα επιθυμούσαν να γίνουν συνι-
διοκτήτες συνεισφέροντας κεφάλαια στην επιχείρηση.

§	 Προσπάθειες αντικατάστασης των βραχυπρόθεσμων δανείων με 
μακροπρόθεσμα.
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Αυτοαξιολόγηση

    Ερωτήσεις
1.  Δώστε τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας.

2.  Σε τι διαφέρει η επιχειρηματικότητα ευκαιρίας από την επιχειρηματικότητα ανάγκης;

3.  Πώς οριοθετείται ο ρόλος του επιχειρηματία και ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά 
που διαθέτει;

4.  Πώς υποβοηθά η δράση του επιχειρηματία την οικονομική δραστηριότητα και ανά-
πτυξη;

5.  Ποιο θεωρείται το βασικό κίνητρο για τη δημιουργία μιας επιχείρησης;

6.  Πώς επιδρούν τα προσωπικά χαρακτηριστικά και το οικονομικό περιβάλλον στην από-
φαση για την ίδρυση μιας επιχείρησης;

7.  Πώς αξιολογείται χρηματοοικονομικά η αποδοχή ή απόρριψη μιας επιχειρηματικής 
ιδέας;

8.  Πώς ορίζεται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πώς συμβάλλει σε μία επιτυχημένη 
επιχειρηματική πορεία;

9.  Ποιες είναι οι βασικές δυνάμεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που πρέπει να 
αναλυθούν σε σχέση με τον ανταγωνισμό και την αγορά που δραστηριοποιείται η επι-
χείρηση;

10.  Ποιες είναι οι στρατηγικές που μπορεί να διαμορφώσει η επιχείρηση σχετικά με το 
κόστος και την ποιότητα του παρεχόμενου προϊόντος;

11.  Πώς συμβάλλει η κατάρτιση ενός ρεαλιστικού και ολοκληρωμένου επιχειρηματικού 
σχεδίου στην επιχειρηματική επιτυχία; 

12.  Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην επιτυχία ενός επιχειρηματία;
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Ασκήσεις   

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1.  Η θέληση για ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα 
χαρακτηριστικά του επιχειρηματία.

    Σωστό                                              Λάθος

2. Ένας επιχειρηματίας που ιδρύει μία επιχείρηση προκειμένου να σταματήσει να έχει 
εξαρτημένη σχέση εργασίας, θεωρούμε ότι ασκεί επιχειρηματικότητα ευκαιρίας.

    Σωστό                                              Λάθος

3.  Προσωπικά στοιχεία, όπως η ηθική, η κουλτούρα και επαγγελματική εμπειρία, επηρε-
άζουν την επιχειρηματική δράση.

    Σωστό                                              Λάθος

4. Μία επένδυση για να εγκριθεί πρέπει να καλύπτει το κόστος του επιχειρηματία και να 
αποφέρει κέρδη ανεξάρτητα από τις εναλλακτικές ευκαιρίες που εντοπίζονται στο οικο-
νομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.

    Σωστό                                              Λάθος

5.  Όσο περισσότεροι πελάτες και προμηθευτές δραστηριοποιούνται στην αγορά, τόσο πιο 
ελκυστικός χαρακτηρίζεται ο κλάδος.

    Σωστό                                              Λάθος
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Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1.  Η εσωτερική επιχειρηματικότητα συνίσταται σε:

 Α. Ορθή οργάνωση των εσωτερικών διαδικασιών της επιχείρησης.

 Β. Ανάδειξη ιδεών και απόψεων μέσα από τους εργαζόμενους της εταιρείας.

 Γ. Εσωτερικό έλεγχο και σωστή αξιολόγηση της επιχείρησης.

 Δ. Χρηματοδότηση νέων επενδύσεων από αποθεματικά κεφάλαια.

2.  Χαρακτηριστικά που περιλαμβάνει η έννοια του επιχειρηματία θεωρούνται:

 Α. Η περιέργεια.

 Β. Η συναισθηματική νοημοσύνη.

 Γ. Ο αυτοέλεγχος.

 Δ. Όλα τα παραπάνω.

3.  Επιτυχημένη θα μπορούσε να θεωρηθεί η επιχείρηση που:

 Α. Εμφανίζει κάποια χρονική στιγμή υψηλή ρευστότητα.

 Β. Δεν παρουσιάζει ζημίες.

 Γ. Παρουσιάζει διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

 Δ. Τίποτα από τα παραπάνω.

4. Κατά την ανάλυση ανταγωνισμού θεωρείται πιο ελκυστικός ένας κλάδος που:

 Α. Διαθέτει λίγες επιχειρήσεις με ισχυρή συγκέντρωση μεριδίων αγοράς.

 Β. Διαθέτει πολλές επιχειρήσεις και χαμηλά εμπόδια εισόδου.

 Γ. Διαθέτει μικρό αριθμό πελατών και μεγάλο αριθμό προμηθευτών.

 Δ. Διαθέτει πολλούς πελάτες και προμηθευτές και λίγα υποκατάστατα.

5.  Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον μία επιχείρηση δεν πρέπει:

 Α. Να προσπαθήσει να μειώσει το κόστος της.

 Β. Να διαθέσει χρηματικά κεφάλαια σε έρευνα και ανάπτυξη.

 Γ. Να κάνει προσπάθεια ανάπτυξης των πωλήσεων αδιαφορώντας για την πιστολη-
πτική ικανότητα των πελατών της.

 Δ. Να διαθέσει κεφάλαια για διαφήμιση, έρευνα και ανάπτυξη.
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Παράρτημα

Απαντήσεις ερωτήσεων
1. Απάντηση στην παράγραφο 2.1.
2. Απάντηση στην παράγραφο 2.1.
3. Απάντηση στην παράγραφο 2.2.
4. Απάντηση στην παραγράφο 2.2.
5. Απάντηση στην παράγραφο 2.3.
6. Απάντηση στην παράγραφο 2.3.
7. Απάντηση στην παράγραφο 2.4.
8. Απάντηση στην παράγραφο 2.4.
9. Απάντηση στην παράγραφο 2.4.
10. Απάντηση στην παράγραφο 2.4.
11. Απάντηση στην παράγραφο 2.5.

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

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

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. β (Παράγραφος 2.1)
2. β (Παράγραφος 2.2)
3. γ (Παράγραφος 2.4)
4. δ (Παράγραφος 2.4)
5. γ (Παράγραφος 2.6)
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3. Καινοτόμες ιδέες 
 για επιχειρηματικότητα 
 «Άμεσης Δράσης»

3η ΕΝΟΤΗΤΑ

3.1. Τι αποτελεί επιχειρηματική ιδέα;

3.2. Αναπτύσσοντας την επιχειρηματική ιδέα

3.3. Ταιριάζοντας την επιχειρηματική ιδέα με τον επιχειρηματία

3.4. Διαμορφώνοντας την τελική επιχειρηματική ιδέα

3.5. Εξασφαλίζοντας διαχρονική αξία για μία επιχειρηματική ιδέα

3.6. Βελτιώνοντας διαχρονικά την επιχειρηματική ιδέα

3.7. Αξιολογώντας την επιχειρηματική ιδέα

3.8. Επιχειρηματικές ιδέες μικρομεσαίων διαστάσεων

3.9. Επιτυχημένες επιχειρηματικές ιδέες Ελλήνων μικρομεσαίων 
επιχειρηματιών

3.10. Μερικά μυστικά της επιτυχημένης επιχειρηματικής ιδέας
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Εισαγωγή

Στόχος

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να καταστήσει σαφή την άμεση ανάγκη τρο-
φοδότησης της αγοράς και του ελληνικού περιβάλλοντος με καινοτόμες επι-
χειρηματικές ιδέες που θα κινήσουν την ελληνική αγορά και τους Έλληνες 
καταναλωτές.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας υποενότητας:

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

●  να ορίζεις την έννοια της επιχειρηματικής ιδέας,

●  να κατανοείς τον ρόλο της επιχειρηματικής ιδέας για τη δημιουργία 
μιας επιχείρησης,

●  να γνωρίζεις τις πηγές των επιχειρηματικών ιδεών,

● να ενημερώνεσαι για επιτυχημένες επιχειρηματικές ιδέες στην Ευρω-
παϊκή Ένωση και στην Ελλάδα,

● να γνωρίζεις μερικά μυστικά της τέχνης της δημιουργίας επιτυχημέ-
νων επιχειρηματικών ιδεών.

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

●  να διακρίνεις τα στάδια της διαδικασίας που ακολουθείται από τη σύλ-
ληψη/ανακάλυψη της επιχειρηματικής ιδέας μέχρι και την πρακτική 
εφαρμογή της,

● να αναγνωρίζεις πότε μία επιχειρηματική ιδέα θεωρείται καλή,

● να χρησιμοποιείς μεθόδους και τεχνικές δημιουργίας και ανάπτυξης 
ιδεών,

● να διακρίνεις τους ρόλους των ατόμων που συμμετέχουν στη διαδικα-
σία ανάπτυξης των ιδεών,

● να αναγνωρίζεις τις βασικές μορφές των επιχειρηματικών ιδεών και 
να τις ομαδοποιείς κατάλληλα.
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■ Σε επίπεδο στάσεων, θα πρέπει να είσαι σε θέση:

●  να αξιοποιήσεις τις κατάλληλες επιχειρηματικές ιδέες για εσένα,

● να επιχειρηματολογείς την επιχειρηματική ιδέα που είναι κατάλληλη 
για το δικό σου προφίλ ως επιχειρηματία,

●  να βελτιώσεις διαχρονικά την επιχειρηματική ιδέα,

● να συνειδητοποιείς τη σημασία της αξιολόγησης μιας επιχειρηματικής 
ιδέας.

Έννοιες - κλειδιά

§	 Επιχειρηματική ιδέα

§	 Καλή επιχειρηματική ιδέα

§	 Στάδια διαδικασίας από τη σύλληψη/ανακάλυψη της επιχειρηματικής 
ιδέας μέχρι και την πρακτική εφαρμογή της

§	 Πηγές επιχειρηματικών ιδεών

§	 Μέθοδοι δημιουργίας και ανάπτυξης ιδεών

§	 Ρόλοι ατόμων που συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης ιδεών

§	 Μιμητικές και καινοτομικές επιχειρηματικές ιδέες

§	 Επιτυχία της επιχειρηματικής ιδέας

§	 Αξιολόγηση επιχειρηματικής ιδέας

Σύντομη περιγραφή ενότητας

Στην Υποενότητα 3, ο αναγνώστης εισάγεται στην έννοια της επιχειρηματικής ιδέας.

Η παρουσίαση της επιχειρηματικής ιδέας ακολουθεί μία οργανωμένη ανάπτυξη των θεμά-
των που αναπτύσσονται γύρω από αυτή. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα στάδια της 
διαδικασίας από την ανακάλυψη της επιχειρηματικής ιδέας μέχρι και την πρακτική εφαρ-
μογή της για τη δημιουργία μιας επιχείρησης. Επίσης, παρουσιάζονται περιπτώσεις από το 
ευρωπαϊκό και ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον σχετικά με επιτυχημένες επιχειρη-
ματικές ιδέες που ξεχώρισαν στον επιχειρηματικό στίβο. Η υποενότητα κλείνει με μερικές 
συμβουλές και μικρά μυστικά που διευκολύνουν τη διαδικασία εύρεσης μιας επιτυχημέ-
νης επιχειρηματικής ιδέας.
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   3.1.    Τι αποτελεί επιχειρηματική ιδέα;

Στις προηγούμενες υποενότητες αναπτύξαμε δύο πολύ σημαντικά θέματα:

§	 την έννοια και την κατάσταση του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλ-
λοντος και την επίπτωσή του στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, και

§	 τα χαρακτηριστικά μιας δυναμικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας 
που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει και να προσπεράσει τα προβλήματα 
της σημερινής οικονομικής κατάστασης.

Στην παρούσα υποενότητα θα εισαχθούμε στη διαδικασία της επιχειρηματικής δραστηριο-
ποίησης μέσω της επιχειρηματικής ιδέας.

! Η επιχειρηματικότητα δεν είναι κατ’ ανάγκη και διοίκηση επιχειρήσεων1, 
καθώς όταν ένα άτομο διοικεί μία επιχείρηση δεν σημαίνει ότι την έχει δημι-
ουργήσει και έχει επενδύσει σε αυτήν.

Η επιχειρηματικότητα, κατά τον Πετράκη, αφορά:1

§	 στην ανακάλυψη ευκαιριών που συμφέρουν οικονομικά και οι άλλοι αγνοούν,

§	 στην επιλογή ελκυστικού ή ελκυστικών κλάδων δραστηριότητας,

§	 στη σύνθεση των πόρων για τη λειτουργία μιας νεο-ιδρυθείσας επιχείρησης, και, 
τέλος,

§	 στη δημιουργία και τη διατήρηση επιχειρηματικών πλεονεκτημάτων.

Η έναρξη μιας επιχείρησης αποτελεί στην ουσία την υλοποίηση της επι-
χειρηματικής ιδέας που ο επιχειρηματίας ανακάλυψε, ανέπτυξε και αξιολό-
γησε. Μετά από όλα τα προαναφερόμενα και επιχειρηματικά σκεπτόμενος, ο 
επιχειρηματίας αποφασίζει να την εφαρμόσει πρακτικά για να δημιουργήσει 
και να αναπτύξει τη δική του επιχείρηση.

Η επιχειρηματική ιδέα είναι στην ουσία το επίκεντρο της δραστηριότητας μιας επιχείρη-
σης, καθώς είναι η ιδέα την οποία εφήρμοσε πρακτικά ο επιχειρηματίας για να δημιουργή-
σει και να αναπτύξει τη δική του επιχείρηση.

1. Πετράκης, Π.Ε. (2008). Η Επιχειρηματικότητα. Αθήνα: Εκδόσεις Π.Ε. Πετράκης. 
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Η επιχειρηματική ιδέα είναι η γνώμη που ο επιχειρηματίας έχει σχετικά με 
την ύπαρξη ανάγκης ή επιθυμίας των καταναλωτών η οποία θα μπορούσε να 
ικανοποιηθεί μέσω της παραγωγής, της διάθεσης ή της εμπορίας συγκεκρι-
μένου προϊόντος, ή της παροχής συγκεκριμένης υπηρεσίας, αποφέροντας 

κέρδος στον επιχειρηματία.

Η δημιουργία, ανάπτυξη και μεγέθυνση μιας επιχείρησης είναι συνδυασμός:

§	 του επαγγελματισμού,

§	 της τύχης - κάτι που πιστεύουν οι περισσότεροι από εμάς, και

§	 της εφαρμογής κατάλληλων τεχνικών οργάνωσης και διοίκησης της  
 επιχείρησης.

!

Αυτό σημαίνει πως η επιτυχία σου ως επιχειρηματία κρίνεται από το:

§	 εάν έχεις τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες κι εμπειρίες σε 
αυτό που κάνεις,

§	 εάν βρίσκεσαι στον σωστό χρόνο και τόπο, και βέβαια από το

§	 εάν αντέχεις να εργάζεσαι όσο απαιτείται, για να βελτιώσεις την τύχη σου.

ü		Οι γνώσεις, οι ικανότητες και η εμπειρία συνδέονται με το προσωπικό σου προφίλ.

ü		Από την άλλη, η τύχη θεωρείται σχεδόν από όλους τους ανθρώπους ως ο βασικός 
παράγοντας της επιχειρηματικής επιτυχίας. Πρακτικά, η τύχη είναι μία σημαντική 
συνάντηση στη λεωφόρο της επιτυχίας. Είναι η συνάντηση του ώριμου επιχειρηματία 
με την επιχειρηματική ευκαιρία.

Σε αυτό το σημείο ίσως αξίζει να τονίσουμε τη διαφοροποίηση της επιχειρηματικής ιδέας 
από την επιχειρηματική ευκαιρία. Συγκεκριμένα, θα μπορούσε μία επιχειρηματική ιδέα 
να μην αποτελεί επιχειρηματική ευκαιρία, καθώς η υλοποίησή της να μην μπορεί να 
φέρει επιχειρηματικά και οικονομικά αποτελέσματα. Επίσης μπορεί επιχειρηματικές 
ευκαιρίες να μην έχουν ανακαλυφθεί ακόμη καθώς οι επιχειρηματικές ιδέες στον τομέα 
αυτών των ευκαιριών να μην έχουν επινοηθεί, δηλαδή κανείς να μην έχει σκεφτεί να 
εκμεταλλευτεί επιχειρηματικά τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε έναν κλάδο. Αυτό θα 
το δούμε και στα παραδείγματα της παρούσας υποενότητας.

ü		Ακόμη και αν είσαι τυχερός, η επιτυχία είναι μαραθώνιος. Αν θες να είσαι επιτυχημέ-
νος, πρέπει να εργαστείς σωστά αλλά και αρκετά, για να αποκτήσεις όλα όσα θέλεις για 
εσένα και την επιχείρησή σου.
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Εστιάζοντας την ανάλυσή μας στην επιχειρηματική ιδέα, θεωρούμε σκόπιμο, παράλληλα με 
την ανάγνωση της υποενότητας αυτής, να μπεις στη διαδικασία αναδιάρθρωσης της δικής 
σου επιχειρηματικής ιδέας, πρακτικά στη διαδικασία βελτίωσής της.

Σε οποιαδήποτε φάση της επιχείρησης και αν βρίσκεσαι, κάνε μία νέα αρχή.

Βρες μία νέα επιχειρηματική ιδέα ή βελτίωσε την υπάρχουσα επιχειρηματική 
ιδέα, στην οποία ήδη στηρίζεται η επιχείρησή σου, ώστε να την συνδυάσεις με 
το δικό σου προφίλ και να έχεις μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας στο επιχει-

ρηματικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργείς.

Εκμεταλλεύσου τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον περιβάλλον στο 
οποίο λειτουργείς, επιλέγοντας την επιχειρηματική ιδέα για την οποία είσαι έτοιμος.

! Ποια επιχειρηματική ιδέα θεωρείται καλή;

Πρακτικά, πολλές νέες επιχειρήσεις ξεκινούν τη δραστηριότητά τους απλώς 
παράγοντας ένα προϊόν ή προσφέροντας μία υπηρεσία που υπάρχει ήδη στην αγορά.

Ασφαλώς και μία τέτοια ιδέα δεν είναι καλή επιχειρηματική ιδέα, καθώς οι πιθανό-
τητές σου για επιχειρηματική επιτυχία μειώνονται δραστικά.

Καλή επιχειρηματική ιδέα θεωρείται εκείνη η οποία καθιστά την επιχείρηση διαχρο-
νικά βιώσιμη και κερδοφόρα.

Η δημιουργία της επιχείρησης αποτελεί το τελευταίο στάδιο της διαδικα-
σίας που ακολουθείται από την ανακάλυψη μέχρι και την υλοποίηση της επι-
χειρηματικής ιδέας.

Στην παρούσα υποενότητα θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τη διαδικασία αυτή, 
τονίζοντας και αναπτύσσοντας θέματα στα οποία ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας θα πρέπει 
να δώσει μεγάλη προσοχή, έχοντας ως άμεσο στόχο την καλύτερη κατανόηση της έννοιας 
της επιχειρηματικής ιδέας.
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Έχοντας ήδη αναφερθεί στην έννοια της επιχειρηματικής ιδέας, στη συνέχεια 
παρουσιάζονται τα στάδια της διαδικασίας που ακολουθούνται από τη σύλ-
ληψη-ανακάλυψή της μέχρι και την πρακτική εφαρμογή της.

Τα στάδια αυτά είναι τα ακόλουθα τρία:

§	 το στάδιο της ανάπτυξης,

§	 το στάδιο της αξιολόγησης, και, τέλος,

§	 το στάδιο της υλοποίησης.

! Είναι εξίσου σημαντικό να τονίσουμε ότι η επιχειρηματική ιδέα δεν αφορά 
μόνο σε νέες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν έχουν και 
αυτές –ίσως περισσότερο– την ανάγκη ανανέωσης και περαιτέρω ανάπτυ-
ξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας όχι μόνο με νέες ιδέες για νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά ακόμη και με νέες, παρεμφερείς ή/και βοηθητικές επιχει-
ρηματικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν και να συμβάλουν στην επι-
βίωση και την ανάπτυξή τους.

Στην περίπτωση αυτή, τα βήματα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας γίνονται 
περισσότερα και συγκεντρωτικά παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 3: Τα βήματα της διαδικασίας ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής ιδέας με στόχο την ανά-
πτυξη προϊόντος/υπηρεσίας

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΗΜΑΤΟΣ

1 Γέννηση ιδεών

2 Διαλογή των ιδεών

3 Ανάπτυξη και δοκιμή της ιδέας του προϊόντος ή της υπηρεσίας

4 Ανάπτυξη στρατηγικής μάρκετινγκ

5 Επιχειρησιακή ανάπτυξη

6 Ανάπτυξη προϊόντος

7 Δοκιμή στην αγορά

8 Εισαγωγή στην αγορά - Εμπορική παραγωγή

Πηγή: Μαλλιαρής, Π. (2001). Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης.
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   3.2.    Αναπτύσσοντας την επιχειρηματική ιδέα

Η ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής ιδέας είναι το αρχικό στάδιο, και ίσως και το πιο ποιο-
τικό, όλης της διαδικασίας, που πολλές φορές καθορίζει την επιτυχία της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας.

Πηγές επιχειρηματικών ιδεών συνήθως αποτελούν:

§	 η διερεύνηση και η ανακάλυψη,

§	 η προσωπική εμπειρία,

§	 η ενασχόληση με το αντικείμενο δραστηριότητας,

§	 η έρευνα σχετικά με την εύρεση μιας εφαρμόσιμης ιδέας στο επιχειρη-
ματικό περιβάλλον.

Μία επιχειρηματική ιδέα μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα:

§	 του εντοπισμού των αναγκών και των επιθυμιών των αγοραστών,

§	 της αυτογνωσίας των δυνατοτήτων του επιχειρηματία,

§	 της εστίασης στην αγορά-στόχο της επιχείρησης,

§	 των αλλαγών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως, για παρά-
δειγμα, τεχνολογικές αλλαγές, δημογραφικές αλλαγές, αλλαγές στον 
τρόπο ζωής και στο ύψος του διαθέσιμου εισοδήματος προς κατανά-
λωση,

§	 της παρατήρησης και της διερεύνησης της συμπεριφοράς των ανταγω-
νιστών, της δομής τους και των προϊόντων-υπηρεσιών τους,

§	 της παρατήρησης του εσωτερικού επιχειρηματικού σχεδιασμού,

§	 της εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικά με τον τρόπο διανομής του προϊ - 
όντος - υπηρεσίας.

§	 των εξελίξεων στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης.
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Συνήθως, η δημιουργία και η ανάπτυξη των ιδεών ακολουθεί κάποιες μεθό-
δους, όπως:

§	 Τη μέθοδο του Καταιγισμού Αυθόρμητων Ιδεών (Κ.Α.Ι.), η οποία είναι μία πρωτό-
τυπη μέθοδος γρήγορης και ορθολογικής παραγωγής ιδεών σε ομάδες, με σκοπό την 
επίλυση ενός πρακτικού προβλήματος. Κατ’ αυτήν, τα μέλη μιας ομάδας συναντώνται 
και προσπαθούν να βρουν λύση για ένα ειδικό πρόβλημα, συσσωρεύοντας όλες τις 
ιδέες τους που παράγονται αυθόρμητα.

§	 Τη μέθοδος των αναλογιών, η οποία ως μέρος της μεθόδου της συνεκτικής αποτε-
λεί μία από τις κυριότερες μεθόδους παραγωγής ιδεών. Η συνεκτική είναι η μέθοδος 
προσδιορισμού και επίλυσης ενός προβλήματος η οποία εφαρμόζεται από ένα μικρό 
επιτελείο ατόμων που χρησιμοποιεί τις αναλογίες τηρώντας δύο βασικές αρχές: «Κάνε 
το ξένο οικείο» και «Κάνε το οικείο ξένο». Υπάρχουν 4 τύποι αναλογιών:

ü		 η προσωπική αναλογία (εάν ήμουν στη θέση αυτή),

ü		 η άμεση αναλογία (όταν για ένα πρόβλημα της οικονομίας γίνεται παράλληλη 
σύγκριση με άλλους τομείς, όπως, π.χ., της τεχνολογίας, της φυσικής κ.λπ.),

ü		 η συμβολική αναλογία (η οποία αποβλέπει στη χρησιμοποίηση αντικειμένων ή 
συμβολικών εικόνων για την περιγραφή ενός θέματος ή προβλήματος), και

ü		 η φανταστική αναλογία (η οποία αποβλέπει στη χρησιμοποίηση της υπόθεσης 
ή της προφητείας ως ιδανικής λύσης αντιμετώπισης ενός θέματος ή ενός προ-
βλήματος).

§	 Τη μέθοδο της άγριας ιδέας, η οποία αποτελεί πολύ παλαιά μέθοδο δημιουργικής. 
Άγρια ιδέα (Α.Ι.) είναι η παράξενη και περίεργη ιδέα για ένα πρόβλημα ή μία κατά-
σταση, η οποία είτε μπορεί να δώσει λύση γι’ αυτό ή να αποτελέσει δυνατό ερέθισμα 
για την εξεύρεση λύσης. Μία πολύ διάσημη άγρια ιδέα ήταν η κατασκευή του «Δού-
ρειου Ίππου» από τον Οδυσσέα για την κατάληψη της Τροίας ύστερα από έναν άκαρπο 
δεκαετή πόλεμο.

§	 Τη μέθοδο του πιθανού, η οποία βασίζεται στη χρησιμοποίηση του πιθανού, της υπό-
θεσης του δυνατού για την παραγωγή νέων ιδεών.

§	 Τη μέθοδο «Εύρηκα» (EVREKA), η οποία είναι δημιουργική μέθοδος παραγωγής 
ιδεών από μία μικρή ομάδα για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων.

§	 Τη μέθοδο της ποικιλίας των ιδεών, η οποία είναι μία δημιουργική μέθοδος παραγω-
γής ιδεών όπου ένα θέμα παρουσιάζεται σε διάφορα άτομα με σκοπό να επιλεγούν οι 
καλύτερες από τις ιδέες τους.

§	 Τη μέθοδο της ενεργοποίησης του νου, η οποία αποτελεί μέθοδο για την καλύτερη 
και ευρύτερη χρησιμοποίηση του νου προς βελτίωση και ανάπτυξη διαφόρων ικανο-

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.indd   93 11/6/12   10:21 PM



94 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

τήτων ατόμων και ομάδων με ευχάριστο τρόπο και χωρίς κόπο. Ο συνδυασμός διαφό-
ρων νοητικών τεχνικών και ασκήσεων, δημιουργικού παιχνιδιού ακόμη και ειδικών 
ήχων και μουσικής βοηθάει τον εγκέφαλο να επαναφορτίζεται με ζωτική ενέργεια, να 
ελευθερώνει ζωντάνια, να αυξάνει τις πνευματικές δυνάμεις και τη δημιουργικότητα.

§	 Τη μέθοδος Δελφοί, η οποία είναι μία μέθοδος παραγωγής ιδεών από ομάδα ειδικών, 
με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων αποτελεσμάτων για ένα θέμα. Κατά την εν λόγω 
μέθοδο  χρησιμοποιείται μία σειρά ερωτηματολογίων που απευθύνονται προσωπικά 
σε ειδικούς, με τα οποία ζητείται η γνώμη τους για ένα θέμα με ταυτόχρονη προστασία 
της απάντησης.

Στη συνέχεια, ας δούμε πρακτικά μία από τις πλέον χρησιμοποιούμενες μεθόδους της 
δημιουργίας και ανάπτυξης ιδεών, και συγκεκριμένα τη μέθοδο του Καταιγισμού Αυθόρ-
μητων Ιδεών (Κ.Α.Ι.).

Η πρακτική εφαρμογή αυτής της μεθόδου ακολουθεί τρία στάδια:

§	 το στάδιο της προετοιμασίας,

§	 το στάδιο της εφαρμογής, και

§	 το στάδιο της αξιολόγησης.

Στο στάδιο της προετοιμασίας πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες:

§	 ο καθορισμός του προβλήματος,

§	 η συγκέντρωση και η διερεύνηση των σχετικών πληροφοριών και στοι-
χείων, και, τέλος,

§	 η μελέτη και η ανάλυση όλων των στοιχείων του προβλήματος.

Στο στάδιο της εφαρμογής, τη βάση αποτελεί η φαντασία για την παραγωγή ιδεών με 
άμεσο στόχο την επίλυση ενός προβλήματος.

Στο στάδιο της αξιολόγησης, χρησιμοποιώντας την κρίση, αξιολογούνται οι ιδέες που 
έχουν παραχθεί. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, εντοπίζουμε τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα της κάθε ιδέας, τις αναλύουμε και τελικά επιλέγουμε εκείνες τις ιδέες οι 
οποίες ανταποκρίνονται καλύτερα στο πρόβλημα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε.

Εφαρμόστε τη μέθοδο του Καταιγισμού Αυθόρμητων Ιδεών (Κ.Α.Ι.) για την ακόλουθη 
μελέτη περίπτωσης.
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Μελέτη Περίπτωσης - Οι παράγοντες αποτυχίας μιας εταιρείας 

Ο Argenti είναι ένας επιχειρησιακός σύμβουλος και σχεδιαστής του A-Score, μιας 
τεχνικής για την πρόβλεψη της αποτυχίας μιας εταιρείας, η οποία συνίσταται σε τρεις 
κατηγορίες παραγόντων:

1. Ελαττώματα:

§	απόλυτος ηγεμών
§	συνδυασμός προέδρου και διευθυντικού στελέχους
§	παθητικό συμβούλιο
§	αδύναμος οικονομικός διευθυντής
§	ελλιπές βάθος διαχείρισης
§	ανυπαρξία προϋπολογιστικού ελέγχου
§	ανυπαρξία σχεδίων ταμειακών εισροών και εκροών
§	ανυπαρξία συστήματος κόστους
§	ελλιπής ανταπόκριση στις αλλαγές

2. Σφάλματα:

§	υψηλή δανειακή εξάρτηση
§	υπερβολικός πολλαπλασιασμός δραστηριοτήτων
§	σχέδια μεγάλης κλίμακας

3. Συμπτώματα:

§	οικονομικά σημάδια
§	παραποίηση λογιστικών δεδομένων
§	μη οικονομικά σημάδια
§	τελικά σημάδια

Ο Argenti πιστεύει, επίσης, ότι οποιαδήποτε επιχειρησιακή αποτυχία ακολουθεί τρία 
στάδια:

1.  Εμφανίζονται κρίσιμα κενά και αστάθεια στη διαχείριση της εταιρείας και εσωτε-
ρικό και εξωτερικό σύστημα παρακολούθησης.

2.  Τα ελαττώματα που προκύπτουν στο στάδιο 1 οδηγούν σε ακατάλληλες επιχειρη-
ματικές αποφάσεις.

3.  Η εταιρεία παρουσιάζει σημάδια αποτυχίας καθώς και υψηλό κύκλο εργασιών και 
κρίση ταμειακών εισροών και εκροών.

Απόσπασμα από Έξυπνες Ιδέες-Ρίσκο, Andrew Holmes, Capstone, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας
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Τα όσα αναφέρει αυτή η μελέτη περίπτωσης αφορούν στις μεγάλες επιχειρήσεις. Χρησι-
μοποιώντας τη μέθοδο του καταιγισμού των αυθόρμητων ιδεών συζήτησε και κατάγραψε 
τους παράγοντες που προκαλούν την αποτυχία μιας μικρής επιχείρησης.

Έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των ιδεών, από τους ανθρώπους 
που εργάζονται σε μία επιχείρηση που λειτουργεί ήδη, διαδραματίζει και 
η χρήση των σωστών τεχνικών που συμβάλλουν, λόγω της μεθοδολογίας 
τους, στην ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης. Ονομαστικά μερικές από τις 

τεχνικές2 αυτές είναι οι ακόλουθες:

§	 η τεχνική των ερωτήσεων,

§	 η τεχνική του τυχαίου ερεθίσματος,

§	 η τεχνική αποφυγής της αρνητικής σκέψης,

§	 η τεχνική αναστολής δυσκολιών προβλήματος,

§	 η τεχνική του ενθουσιασμού,

§	 η τεχνική Ο.Δ. – Ομαδικής Δημιουργίας.

Από τις προαναφερόμενες τεχνικές, θα αναλύσουμε εκείνη της Ομαδικής Δημιουργίας.

2. Μαγνήσαλης, Γ. Κ. (1998). Μηχανισμοί Μεθόδων Παραγωγής Ιδεών. Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks.
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Η τεχνική της Ομαδικής Δημιουργίας αποβλέπει στη δημιουργία ενός έργου από μία ομάδα 
με συλλογικό τρόπο, συνδυάζοντας τις ιδέες των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτή τη δια-
δικασία και δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες και προοπτικές για την ομαλή εξέλιξη 
και ολοκλήρωση ενός έργου.

Ας εφαρμόσουμε την τεχνική της Ομαδικής Δημιουργίας στην παρακάτω μελέτη περίπτω-
σης.

Οι καινοτομίες σε μία εταιρεία 

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ειδικός του μάνατζμεντ Peter Drucker στο βιβλίο του 
Καινοτομία και Επιχείρηση (Innovation and Enterprise), οι καινοτομίες μέσα σε μία 
εταιρεία δεν ξεκινούν συνήθως από μία έμπνευση, αλλά είναι προϊόν μιας ψυχρής 
ανάλυσης επτά ειδών ευκαιριών1, που είναι:

1. Τα απρόσμενα γεγονότα

Αυτό σημαίνει τις απρόσμενες ευκαιρίες καθώς και τις απρόσμενες αποτυχίες αν 
αυτές υπέπεσαν στην προσοχή της διοίκησης. Μεγάλες αποκλίσεις από αναμενόμενα 
αποτελέσματα οδηγούν σε αυτοκριτική που προωθεί τις μεταρρυθμίσεις.

2. Οι δυσαναλογίες

Αυτές μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα σε προβλέψεις και γεγονότα, αναμενόμενα και 
πραγματικά αποτελέσματα καθώς και δυσαναλογίες στην οικονομική πραγματικότητα. 
Όλα τα είδη των δυσαναλογιών προσφέρουν νέες ευκαιρίες και απαιτούν ενέργειες 
για να έλθουν τα πράγματα στη θέση τους.

3. Οι ανάγκες της διαδικασίας

Οι διαδικασίες καθοδηγούν πολλά πράγματα συμπεριλαμβανομένων των εργασια-
κών μας δραστηριοτήτων. Η ανάγκη για αποτελεσματικές διαδικασίες μπορεί να εξα-
ναγκάσει επιχειρήσεις να κάνουν μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα όταν οι διαδικασίες δεν 
είναι ορθές.

4. Οι αλλαγές στην αγορά και τη βιομηχανία

Κάθε σημαντική αλλαγή στη δυναμική και στη δομή μιας αγοράς προσφέρει μεγάλες 
ευκαιρίες για μεταρρυθμίσεις. Τέτοιες μεταρρυθμίσεις περιορίζονται στις καινούργιες 
εταιρείες τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, καθώς οι μεγάλες εται-
ρείες δεν ανταποκρίνονται άμεσα στις αλλαγές.

5. Οι δημογραφικές αλλαγές

Αυτός ο τομέας αποτελεί ένα από τα πιο σταθερά μέσα προσδιορισμού μεταρρυθμί-
σεων.

1   Όταν λέμε ευκαιρίες, εννοούμε ευκαιρίες για την ανάπτυξη καινοτομιών.
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Για παράδειγμα, καθώς αλλάζει η σύσταση του πληθυσμού αλλάζει και η σύσταση 
των αγορών που τον εξυπηρετούν, και κατά συνέπεια νέα προϊόντα και νέες υπηρε-
σίες πρέπει να αναπτυχθούν από όσες εταιρείες επιθυμούν να παραμείνουν ανταγω-
νιστικές.

6. Οι αλλαγές στην αντίληψη

Καμιά φορά όταν το ποτήρι είναι μισοάδειο σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν μεταρρυθμί-
σεις και οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να επαναπαύονται. Κάθε επιχείρηση που αναγκά-
στηκε να κάνει αλλαγές ίσως να αναγκάστηκε να τις κάνει εξαιτίας της αντίληψης ότι 
ήταν αήττητη και δεν χρειαζόταν καμία καινοτομία.

7. Οι καινούργιες γνώσεις

Η πλειοψηφία των μεταρρυθμίσεων δεν ξεκίνησαν από έναν και μοναδικό τομέα της 
γνώσης αλλά επειδή οι νέες γνώσεις συνδυάζονται με την ήδη υπάρχουσα ή επειδή 
υπάρχει συσσώρευση γνώσεων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τέτοια 
σύγκλιση γνώσεων μπορεί να πάρει δεκαετίες να πραγματοποιηθεί.

Απόσπασμα από Έξυπνες Ιδέες-Ρίσκο, Andrew Holmes, Capstone, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας

Σε συνέχεια αυτής της μελέτης περίπτωσης καταγράψτε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται 
σε μία μικρή επιχείρηση για καινοτομία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της Ομαδικής Δημι-
ουργίας, με τη βοήθεια του εκπαιδευτή σας και των άλλων εκπαιδευομένων που αποτε-
λούν μέρος του εκπαιδευτικού τμήματος στον οποίο ανήκετε. Καταγράψτε τις ευκαιρίες 
αυτές στις σειρές που ακολουθούν.

Στη διαδικασία ανάπτυξης ιδεών έχει μεγάλη σημασία ο ρόλος των ατόμων 
που συμμετέχουν σε αυτήν.
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Συγκεκριμένα, πιθανοί ρόλοι θα μπορούσαν να είναι οι ακόλουθοι:

Πίνακας 4: Ρόλοι ατόμων που συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης ιδεών

ΡΟΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΟΛΟΥ

Ο δημιουργός Είναι ο ρόλος του ατόμου που συνήθως πυροδοτεί τις ιδέες.

Ο υποστηρικτής Είναι ο ρόλος του ατόμου που προωθεί την ιδέα.

Ο σύμβουλος ή
ο σχολιαστής

Είναι ο ρόλος του ατόμου που σχολιάζει τα πρακτικά ζητήματα και 
επικυρώνει τον συλλογισμό.

Ο διαμορφωτής Είναι ο ρόλος του ατόμου που υλοποιεί την ιδέα ή την καθιστά εφαρ-
μόσιμη στην πράξη.

Ο ειδικός Είναι ο ρόλος του ατόμου που, εφαρμόζοντας τις εξειδικευμένες 
γνώσεις και δεξιότητες, δίνει μορφή σχηματίζοντας σημαντικές 
πλευρές μιας ιδέας.

Στην περίπτωση του μικρομεσαίου επιχειρηματία, όλοι οι ρόλοι διαδραματίζονται από τον 
ίδιον. Ακόμη και εάν κάποιοι ρόλοι, όπως εκείνοι του συμβούλου ή του ειδικού, στην ουσία 
αφορούν σε άτομα του φιλικού ή του επαγγελματικού περιβάλλοντος του επιχειρηματία, 
στην πλειονότητα των περιπτώσεων εκπροσωπούνται από αυτόν και τα αποτελέσματα της 
δημιουργικής διαδικασίας ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής ιδέας διαμορφώνονται βάσει 
του προφίλ του επιχειρηματία.

Οι επιχειρηματικές ιδέες κατατάσσονται σε δύο γενικές κατηγορίες:

§	 στις μιμητικές, και

§	 στις καινοτομικές.

Η παραπάνω κατάταξη δεν αποκλείει την υπαγωγή μιας ολοκληρωμένης επιχειρηματικής 
ιδέας και στις δύο κατηγορίες λόγω των χαρακτηριστικών της.

Μορφές μιμητικών επιχειρηματικών ιδεών αποτελούν:

§	 η εφαρμογή μιας επιχειρηματικής ιδέας που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί 
με επιτυχία σε διάφορα προϊόντα, υπηρεσίες ή διάφορες λειτουργίες της 
επιχείρησης,

§	 η επανάληψη της ίδιας επιτυχημένης επιχειρηματικής ιδέας στην παρα-
γωγική διαδικασία της επιχείρησης,
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§	 η αντιγραφή ή η απομίμηση ενός επιτυχημένου προϊόντος ή μιας υπη-
ρεσίας,

§	 η αλλαγή του τομέα δραστηριοποίησης και η μεταφορά σε κάποιον άλλο 
παρεμφερή τομέα, όπου θεωρείται εφικτή η εφαρμογή μιας επιτυχημέ-
νης εμπορικής πρακτικής.

!
Δεν αποτελούν μιμητική επιχειρηματική ιδέα οι ακόλουθες επιχειρηματι-
κές δράσεις:

§	 η παραγωγή με άδεια του κατασκευαστή (Licensing),

§	 η συμμετοχή σε αλυσίδα τυποποιημένων επιχειρηματικών δραστηριο-
τήτων (Franchising),

§	 η συμμετοχή σε κοινή εμπορική ονομασία (Brand-Name Users),

§	 η συμμετοχή σε κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα ή ομαδοποιημένες 
επιχειρηματικές δραστηριότητες (Clusters).

Οι μιμητικές επιχειρηματικές ιδέες δημιουργούνται από:

§	 τον επιχειρηματία της επιχείρησης,

§	 το προσωπικό της επιχείρησης που εμπλέκεται στη διαδικασία πώλη-
σης,

§	 τους έμπειρους συνεργάτες που κατέχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία 
και συνεργάζονται με την επιχείρησή σου για διάφορους λόγους,

§	 την παρατήρηση άλλων επιτυχημένων επιχειρηματικών δραστηριοτή-
των σε άλλες περιοχές.

Η δεύτερη κατηγορία, των καινοτομικών επιχειρηματικών ιδεών, εφαρμό-
ζεται:

§	 στην οργάνωση,

§	 στο εμπόριο,

§	 στην τεχνολογία,

§	 στη χρηματοδότηση,

§	 στο περιβάλλον,

§	 στον πρωτογενή τομέα,
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§	 στη μεταποίηση,

§	 στην παροχή υπηρεσιών,

§	 ακόμη και σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Καινοτομικές επιχειρηματικές ιδέες αποτελούν:

§	 τα προϊόντα με τελείως καινούργια χαρακτηριστικά,

§	 η νέα παραγωγική διαδικασία των ήδη υπαρχόντων προϊόντων,

§	 η επεξεργασία των προϊόντων, έτσι ώστε να προσφέρουν μεγαλύτερη 
χρησιμότητα στον καταναλωτή,

§	 η καινοτομική οργάνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που 
καθίσταται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της δικής σου επιχείρησης σε 
σχέση με τις άλλες (αυτό απαιτεί μία ομάδα εργασίας εξαιρετικά οργα-
νωμένη σε προσωπικό επίπεδο, η οποία μπορεί να περάσει στη φάση 
δοκιμών και σοβαρών προτάσεων για την οργάνωση σε επίπεδο επι-
χείρησης),

§	 η καινοτομική χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας από 
πηγές που δεν έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί με τον τρόπο που εσύ τις 
χρησιμοποιείς,

§	 η καινοτομική διανομή ίδιων προϊόντων,

§	 η διαφορετική διανομή σε σχέση με τους ανταγωνιστές σου,

§	 η χρήση νέων τεχνολογιών για μεταφορές, διανομές και άλλες παρεμ-
φερείς δραστηριότητες πώλησης, προώθησης και προβολής προϊόντος/
υπηρεσίας,

§	 η καινοτομική συσκευασία προϊόντος,

§	 η ριζική αλλαγή στον αριθμό των μονάδων που διανέμονται μέσω μιας 
συσκευασίας,

§	 ο καινοτομικός συνδυασμός πώλησης δύο ή και παραπάνω προϊόντων/
υπηρεσιών,

§	 η δημιουργία μιας εικόνας του προϊόντος, που να συμφωνεί με τις αξίες 
και την ψυχολογία του καταναλωτή,

§	 τα ακριβά προϊόντα, λόγω της μεγάλης ζήτησης και λόγω της έλλειψης 
που παρουσιάζει η αγορά, ή λόγω των υψηλών προδιαγραφών που 
απαιτεί ο καταναλωτής (π.χ., προϊόντα οικολογικά, παραδοσιακά ή υψη-
λής τεχνολογίας).
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! Δεν αποτελούν καινοτομική επιχειρηματική ιδέα:

§	 η εξάπλωση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νέες αγορές,

§	 η διαφοροποίηση (Diversification) προϊόντων ή υπηρεσιών, κατόπιν 
έρευνας αγοράς με σκοπό την προσαρμογή του προϊόντος ή της υπηρε-
σίας στις νέες προτιμήσεις των καταναλωτών,

§	 η διαφήμιση από διαφημιστικά μέσα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί 
πριν για τη διαφήμιση ενός συγκεκριμένου προϊόντος,

§	 η διαφοροποίηση της πιστωτικής πολιτικής της επιχείρησης,

§	 η επαναχρησιμοποίηση πρακτικών παραγωγής και πώλησης που έχουν 
εγκαταλειφθεί,

§	 η χρησιμοποίηση καινοτόμων μεθόδων διάδοσης μηνυμάτων προσέλ-
κυσης των καταναλωτών,

§	 η αλλαγή της πολιτικής της επιχείρησης ως προς τα στοιχεία της προσω-
πικότητάς της, δηλαδή τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τη συσκευασία, την 
προώθηση, την τιμολόγηση, τις υπηρεσίες μετά την πώληση,

§	 η αλλαγή του συνδυασμού πολιτικής, που στο παρελθόν ήταν επιτυχής,

§	 τα πειστικά μηνύματα προς τους καταναλωτές.

Οι καινοτομικές επιχειρηματικές ιδέες αποτελούν δημιουργία:

§	 των επιχειρηματιών και των υποψήφιων επιχειρηματιών,

§	 των στελεχών των επιχειρήσεων,

§	 των επιστημόνων και ερευνητών που εργάζονται σε επιχειρήσεις,

§	 των επιστημόνων και των καθηγητών που διδάσκουν σε Πανεπιστήμια 
ή/και ΤΕΙ και διεξάγουν έρευνα,

§	 των φοιτητών, στα πλαίσια της συμμετοχής τους σε έρευνες που διεξά-
γονται στο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν,

§	 των υποψήφιων διδακτόρων στα πλαίσια της εκπόνησης της διδακτορι-
κής τους διατριβής,

§	 των νέων πτυχιούχων, οι οποίοι επιλέγουν τη σταδιοδρομία στον ιδιω-
τικό τομέα,

§	 των τεχνικών που εργάζονται στις επιχειρήσεις,
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§	 των μακροχρόνια ανέργων, οι οποίοι βλέπουν ως μόνη διέξοδο την 
αυτοαπασχόληση και την εκμετάλλευση των προγραμμάτων επιχορή-
γησης και επιδότησης της επιχειρηματικότητας που αποτελούν κίνητρο 
ξεκινήματος νέων επιχειρήσεων,

§	 των ομάδων εργαζομένων που ήδη απασχολούνται στις επιχειρήσεις 
στα πλαίσια της βελτίωσης της ποιότητας και της ανάπτυξης νέων ιδεών 
με άμεσο σκοπό την ανάπτυξη καινοτομιών.

   3.3.    Ταιριάζοντας την επιχειρηματική ιδέα
    με τον επιχειρηματία

Η εύρεση της επιχειρηματικής ιδέας καλό θα ήταν να ξεκινάει από τον 
επιχειρηματία.

Ο επιχειρηματίας είναι εκείνος που καλείται να δημιουργεί, να λειτουργεί και 
να αναπτύσσει την επιχείρηση. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει οι αποφάσεις 

σχετικά με την επιχειρηματική ιδέα να βασίζονται στις δικές του επιλογές και δυνατότητες, 
όπως εξάλλου και η ίδια η επιχείρησή του.

Έρευνες δείχνουν ότι η επιτυχία της επιχειρηματικής ιδέας βασίζεται αρχικά 
στο ταίριασμα των προσωπικών χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων του επι-
χειρηματία με την αγορά στην οποία λειτουργεί. Και τούτο, γιατί τα ισχυρά 
σημεία, οι δυνατότητες και οι αδυναμίες του επιχειρηματία συνοδεύουν και 

καθορίζουν την επιχειρηματική του πορεία.

Για παράδειγμα, ένας επιχειρηματίας δεν μπορεί να δημιουργήσει μία επιχείρηση που 
απαιτεί σημαντικό ύψος κεφαλαίων, αν η πρόσβασή του σε οικονομικούς πόρους είναι 
περιορισμένη και αν δεν έχει ούτε γνώση αλλά ούτε και εμπειρία στον τομέα της δραστη-
ριότητάς της.

Στη συνέχεια, καλείσαι να διερευνήσεις μόνος/μόνη σου κατά πόσο ταιριάζει η επιχει-
ρηματική σου ιδέα με το προφίλ σου ως επιχειρηματία.

Ξεκινάμε, λοιπόν, και σε κάθε ερώτημα σημειώνεις τη δική σου απάντηση, διαβάζο-
ντας με προσοχή τα σχετικά σχόλια για τα συμπεράσματα που θα πρέπει να βγάλεις 
μετά από κάθε σου απάντηση.
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? 1ο Ερώτημα: Τι κάνεις αυτό το διάστημα;

Οι δυνατές απαντήσεις μπορεί να είναι:

1) Μόλις δημιούργησα ένα προϊόν ή μία υπηρεσία.

2) Μόλις ανέπτυξα ένα νέο προϊόν ή μία νέα υπηρεσία.

3) Είμαι άνεργος/η και θέλω να αυτοαπασχοληθώ.

4) Είμαι ήδη επιχειρηματίας και θέλω να φτιάξω μία επιχείρηση παράλληλα με κάποια 
άλλη.

Απάντηση

Η απάντησή μου είναι:          1      2     3    4
(Κύκλωσε τον αριθμό που αντιστοιχεί στη δική σου απάντηση.)

Οδηγίες

Πρακτικά, οι δύο πρώτες απαντήσεις παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες για επι-
τυχία, διότι δείχνουν τη στενή σχέση του επιχειρηματία με αυτό που προσφέρει η επι-
χείρησή του.

? 2ο Ερώτημα: Ποιες είναι οι σπουδές σου;

Ερεύνησε, αν έχεις γνώσεις σχετικά με:

§	Τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα.

§	Την αγορά και τα οικονομικά.

§	Τις τελευταίες εξελίξεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οι γνώσεις στα αντικείμενα που αναφέρθηκαν μπορούν να σε βοηθήσουν στη δημιουρ-
γία και στη διαχείριση μιας επιχείρησης.

Απάντηση

Οι σπουδές μου είναι:
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Οδηγίες

Οι γνώσεις αυτές δεν χρειάζεται να είναι πάντα σε επίπεδο σπουδών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, δηλαδή πτυχίου ΑΕΙ και ΤΕΙ. Θα μπορούσε να λειτουργήσει ως επιχειρη-
ματίας μικρομεσαίας επιχείρησης και κάποιος/α απόφοιτος/η ΙΕΚ, ή ΤΕΕ Οικονομίας και 
Διοίκησης, ή ακόμα και ένα άτομο που δεν διαθέτει γνώσεις σχετικές με την οικονομία 
και τη διοίκηση, αρκεί μέσω της εργασιακής του εμπειρίας σε έναν συγκεκριμένο κλάδο 
να γνωρίζει αρκετά καλά τις απαιτήσεις ενός είδους επιχείρησης.

? 3ο Ερώτημα: Ποια είναι η εργασιακή σου εμπειρία;

Από τότε που άρχισες να εργάζεσαι από ποιες θέσεις πέρασες;

Κατάγραψε την εργασιακή σου εμπειρία χρονολογικά. Έχεις καταφέρει να αποκτήσεις 
κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες από την εργασιακή σου εμπειρία;

Απάντηση

Η εργασιακή μου εμπειρία περιλαμβάνει:

από______ μέχρι _______         ________________________________________

από______ μέχρι _______         ________________________________________

από______ μέχρι _______         ________________________________________

από______ μέχρι _______         ________________________________________

από______ μέχρι _______         ________________________________________

από______ μέχρι _______         ________________________________________

Οδηγίες

Αν η εργασιακή σου εμπειρία συνδέεται με το αντικείμενο της επιχείρησής σου, τότε οι 
πιθανότητες για επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα αυξάνονται.

Αν υπερτερείς σε κάποιες δεξιότητες που έμαθες στην εργασία σου και οι δεξιότητες 
αυτές συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο, τότε η θέση σου ως επιχειρηματία βελτιώ-
νεται σημαντικά.
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?
4ο Ερώτημα: Ποιες είναι οι δυνατότητές σου όσον αφορά 
                      τη χρηματοδότηση της επιχείρησης;

Οι οικονομικοί πόροι που σκοπεύεις να χρησιμοποιείς για τη χρηματοδότηση της δικής 
σου επιχείρησης μπορεί να είναι:

§	Προσωπικά κεφάλαια.

§	Οικογενειακά κεφάλαια, ακίνητα, καταθέσεις κ.λπ.

§	Δανειακά κεφάλαια (διευκρίνισε από ποιον, σε ποιο ύψος, για ποιο χρονικό διά-
στημα και με ποιες θυσίες).

Οδηγίες

Θα πρέπει να ξέρεις ότι για ένα χρονικό διάστημα η νέα επιχείρηση δεν θα αποδώσει 
οικονομικά. Πρόκειται για την αρχική φάση, τη φάση της επένδυσης, όπου θα χρεια-
στεί να συντηρηθείς με δικά σου χρήματα ή άλλα εισοδήματα. Ανάλυσε προσεκτικά και 
σύγκρινε αν το χρονικό διάστημα της επένδυσης της επιχείρησης είναι μικρότερο από 
το διάστημα που μπορείς να συντηρείς τον εαυτό σου με εισοδήματα εκτός επιχείρησης. 
Μερικές φορές απαιτείται επιπρόσθετη επένδυση.

Απάντηση

Τα κεφάλαια που χρειάζομαι για την επιχείρησή μου είναι:

§	Συνολικά κεφάλαια που χρειάζομαι για την επένδυση: ....................................

§	Δικά μου κεφάλαια:                                                            ....................................

Πηγές προσωπικών κεφαλαίων
1) Ακίνητα                                                                      ....................................
2) Τραπεζικές καταθέσεις                                            ....................................
3) Άλλα είδη                                                                  ....................................

§	Δανειακά κεφάλαια:                                                           ....................................

Πηγές δανειακών κεφαλαίων
1) Δανειακά κεφάλαια από οικογένεια, φίλους, γνωστούς ........................
2) Δάνεια τραπεζών                                                      ....................................
3) Άλλα είδη                                                                   ....................................
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Μπορώ να συντηρούμαι από προσωπικά κεφάλαια για το ακόλουθο χρονικό διάστημα:

Κρίνω ότι η επιχείρησή μου θα δώσει έσοδα _____________________ μετά από τη 
δημιουργία της.

Κατάγραψε τι ισχύει για την κάθε περίπτωση και σύγκρινε τα δύο αυτά χρονικά διαστή-
ματα:

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ =    _______________

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ =       ____________

! Προσοχή

Αν το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την απόδοση της επένδυσης είναι μικρό-
τερο από το χρονικό διάστημα αυτοσυντήρησης, τότε κατά κάποιο τρόπο έχεις εξασφαλί-
σει την επιβίωσή σου. Αν  είναι ίσο, έχεις εξασφαλιστεί οριακά.

Αν, όμως, η απόδοση της επένδυσης ξεκινάει μετά από το περιθώριο ασφάλειας που 
σου δίνουν οι δικές σου δυνατότητες, τότε θα πρέπει να διερευνήσεις κατά πόσο είναι 
τολμηρό το βήμα που πας να κάνεις και ποιες θυσίες μπορείς να επωμιστείς σε οικονο-
μικό επίπεδο.

? 5ο Ερώτημα: Πόσο αποφασισμένος είσαι να κάνεις τη δική σου επιχείρηση;

Επικεντρώσου στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

§	 Για ποιο λόγο θέλεις να κάνεις τη δική σου επιχείρηση;

§	 Έχεις οικογενειακές ή άλλου είδους υποχρεώσεις;

§	Αν ναι, οι δικοί σου άνθρωποι συμφωνούν με την απόφασή σου να φτιάξεις τη 
δική σου επιχείρηση; Θα σε υποστηρίξουν;

§	Θέλεις πολύ να κάνεις τη δική σου δουλειά;

§	Ποιες είναι οι θυσίες που προτίθεσαι να κάνεις;

Οδηγίες

Μία επιχείρηση απαιτεί αρκετό χρόνο και υπομονή στα πρώτα βήματα. Αλλά και στη συνέ-
χεια, η ανάπτυξή της μπορεί να χρειάζεται αρκετή υποστήριξη. Αυτό σημαίνει ότι ο μόνος 
τρόπος για να επιτύχεις είναι να διαθέτεις ισχυρή θέληση γι’ αυτό που κάνεις και να έχεις, 
αν όχι την οικονομική, τουλάχιστον την ψυχολογική υποστήριξη των δικών σου ανθρώπων.
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Απάντηση

Η απόφασή μου για επιχειρηματική δραστηριότητα βασίζεται σε:

?
6ο Ερώτημα: Είσαι εξειδικευμένος στον τομέα όπου υπάγεται η 
                      επιχείρησή σου; Πόσο σε ενδιαφέρει επαγγελματικά αυτό;

Η εξειδίκευση είναι η ικανότητα και η δεξιότητα να χειρίζεσαι με επιτυχία μία συγκεκρι-
μένη εργασία. Η εξειδίκευση πιο απλά είναι η ικανότητά σου να είσαι «μάστορας» σε κάτι.

Τι πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις καλά;

Τι γνωρίζεις σχετικά με την αγορά στον τομέα όπου θεωρείς ότι είσαι καλός;

Διαθέτεις κάποιο ταλέντο στο αντικείμενο της επιχείρησης;

Οδηγίες

Ένα απλό παράδειγμα όσον αφορά την εξειδίκευση θα μπορούσε να είναι μία γυναίκα 
με καλές ικανότητες στη μαγειρική, η οποία θέλει να φτιάξει ένα ζαχαροπλαστείο στη 
γειτονιά της.

Απάντηση

Η εξειδίκευσή μου στηρίζεται σε:
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?
7ο Ερώτημα: Ποιες είναι οι προσωπικές σου ικανότητες ή 
                      τα δυνατά σου σημεία;

Είσαι ένας άνθρωπος γεμάτος ενέργεια, με ισχυρά κίνητρα για την επίτευξη των 
προσωπικών σου στόχων;
Είσαι ένας άνθρωπος που εργάζεται σκληρά;
Είσαι ρεαλιστής;
Είσαι πρακτικός;
Αντέχεις σε συνθήκες πίεσης;
Είσαι μαχητικός άνθρωπος;

Οδηγίες

Χαρακτηριστικό παράδειγμα όσον αφορά τις ικανότητες θα μπορούσε να είναι ένα άτομο 
που έχει συνηθίσει να εργάζεται πολλές ώρες λόγω αυξημένων επαγγελματικών υπο-
χρεώσεων ή λόγω πολλών εργασιακών ιδιοτήτων, π.χ. σύμβουλος, ερευνητής, μελετη-
τής, συντονιστής κ.λπ. Το άτομο αυτό θα μπορούσε πιο εύκολα να υποστεί την πίεση και 
τις αυξημένες απαιτήσεις της σκληρής δουλειάς μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας 
από κάποιον άλλον ιδιωτικό ή δημόσιο υπάλληλο.

Απάντηση

Οι προσωπικές μου ικανότητες και τα δυνατά μου σημεία είναι:
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?
8ο Ερώτημα: Ποια είναι η πρόσβασή σου σε άτομα με συγκεκριμένη 
                      ειδίκευση στον χώρο στον οποίο πρόκειται να 
                      δραστηριοποιηθείς; Τι είδους δημόσιες σχέσεις έχεις;

Γνωρίζεις άτομα με πολύ καλές γνώσεις και ικανότητες στον τομέα δραστηριοποίη-
σης της επιχείρησης;
Τα άτομα αυτά ανήκουν στην οικογένειά σου; Είναι φίλοι σου, γνωστοί σου;
Γνωρίζεις άλλα άτομα που ασχολούνται με επιχειρήσεις;
Γνωρίζεις άτομα που μπορούν να σε συμβουλέψουν σωστά σε θέματα επιχειρή-
σεων και σε οικονομικά θέματα;
Κατά πόσο θα μπορούσαν να σε βοηθήσουν;
Έχεις έναν προσωπικό δικηγόρο ή λογιστή που συνήθως συμβουλεύεσαι για τα 
προσωπικά σου θέματα;

Οδηγίες

Η γνωριμία με ανθρώπους που είναι ειδικοί σε θέματα διαχείρισης μιας επιχείρησης και 
σε οικονομικά θέματα είναι πολύ σημαντική. Για τη σωστή διοίκηση μιας επιχείρησης 
και τη λήψη των σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων χρειάζεσαι έναν επαγγελματία 
λογιστή κι έναν δικηγόρο που να έχει ασχοληθεί με επιχειρήσεις. Εννοείται ότι κανένας 
επιχειρηματίας δεν μπορεί να είναι παντογνώστης. Έχει σημασία, όμως, να λάβει τις 
σωστές συμβουλές, ώστε να πάρει και τις σωστές αποφάσεις.

Από την άλλη πλευρά, η γνωριμία με άτομα που ασχολούνται με επιχειρήσεις σού δίνει 
τη δυνατότητα να επιτύχεις μία εύκολη πρόσβαση σε ένα νέο δίκτυο πελατείας; Ενδέχε-
ται τα άτομα που γνωρίζεις να σου γνωρίσουν άλλα άτομα που μπορεί να γίνουν πελάτες 
σου ή ακόμη και συνεργάτες. Οι δημόσιες σχέσεις πολλές φορές αποτελούν ένα εργα-
λείο για την επιτυχία της επιχείρησης.

Απάντηση

Σχετικά με τις δημόσιες σχέσεις μου αξίζει να αναφέρω:
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! Η επικέντρωση της προσοχής στο προσωπικό προφίλ του επιχειρηματία 
δίνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα:

Ο ίδιος αποτελεί τον σημαντικότερο πόρο της επιχείρησης.

Τα προσωπικά του στοιχεία είναι σημαντικά γι’ αυτό που σκέφτεται να κάνει.

Συγκέντρωσε τα προσωπικά σου στοιχεία σε ένα επίσημο έγγραφο, για παράδειγμα στο 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο Βιογραφικού Σημειώματος.

Επισκέψου την ηλεκτρονική διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την 
Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρό-
τυπο Βιογραφικού Σημειώματος στην ελληνική γλώσσα:

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/preview.action?locale_id=10

Επίλεξε Λήψη αρχείων, ή επισκέψου απευθείας την ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/navigate.
action

Κατέβασε τα αρχεία της ενότητας Βιογραφικό Σημείωμα Europass και συγκεκριμένα:

§	το Έγγραφο προς συμπλήρωση (αποτελεί το πρότυπο πάνω στο οποίο μπορείς να 
φτιάξεις το δικό σου βιογραφικό, συμπληρώνοντας τα πεδία του με τη βοήθεια των 
αρχείων που αναφέρονται στη συνέχεια),

§	τις Οδηγίες για τη συμπλήρωση του βιογραφικού σημειώματος,

§	τα Παραδείγματα συμπληρωμένων βιογραφικών σημειωμάτων.

Στο σημείο αυτό, έχοντας εξαντλήσει αναλυτικά το θέμα του ταιριάσματος της επιχειρηματι-
κής ιδέας με τον επιχειρηματία, είναι σημαντικό να τονίσουμε τα ακόλουθα:

ü	Πολλές φορές οι επιχειρηματίες επιλέγουν αντικείμενο δραστηριότητας λαμβάνο-
ντας υπόψη μόνο την πορεία της αγοράς.

ü	Οι εξελίξεις του περιβάλλοντος είναι σημαντικές, αρκεί να μπορείς να τις υποστηρίξεις.
ü	Η καταγραφή των προσωπικών στοιχείων και του προφίλ σου σού δίνει τη δυνατό-

τητα να έχεις κατά νου όλα τα σημαντικά σημεία για το ξεκίνημα της επιχείρησης.
ü	Η καταγραφή σού υπενθυμίζει πολλές φορές μερικές γνώσεις και δεξιότητες που 

μπορεί να τις έχεις ξεχάσει, οι οποίες όμως είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για το επιχειρη-
ματικό ξεκίνημα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.indd   111 11/6/12   10:21 PM



112 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

   3.4.    Διαμορφώνοντας την τελική επιχειρηματική ιδέα

!
Ήδη γνώρισες τον εαυτό σου. Ξέρεις ποιος/α είσαι! Ξέρεις τι μπορείς να 
κάνεις!

Τώρα μένει να διαμορφώσεις την επιχειρηματική ιδέα που σου ταιριάζει, 
ακολουθώντας τα βήματα που παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Η παράγραφος αυτή έχει σκοπό να σε βοηθήσει να διαμορφώσεις την καλύτερη, για σένα, 
επιχειρηματική ιδέα.

1ο ΒΗΜΑ: Κατ’ αρχάς, ξεκίνα επιλέγοντας τον τομέα στον οποίο θα δραστηριοποιηθείς.

?
Πώς μπορείς να αποφασίσεις εύκολα και σωστά για τον κλάδο ή το είδος της 
δικής σου επιχείρησης;

Αφού έχεις ετοιμάσει το δικό σου βιογραφικό, τσέκαρε τα πεδία του βιογραφικού και τις 
απαντήσεις που έδωσες στα ερωτήματα της παραγράφου 3.3, ακολουθώντας τις παρα-
κάτω συμβουλές.

Επίλεξε μία δραστηριότητα που μπορείς να κάνεις και ως εργασία.

Δραστηριοποιήσου στον κλάδο και στο αντικείμενο που γνωρίζεις καλύτερα.

Η εμπειρία είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την επιλογή του κλάδου. Πρό-
σεξε, όμως, γιατί σε κάποιους κλάδους η γνώση είναι εξίσου σημαντική.

Εάν η εργασιακή σου εμπειρία είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για τον κλάδο 
της επιχείρησης, τότε όσο περισσότερα χρόνια έχεις εργαστεί στον κλάδο αυτό 
τόσο το καλύτερο.

Θα πρέπει, όμως, η εργασιακή εμπειρία να είναι ουσιαστική, δηλαδή να αφορά 
άμεσα στο αντικείμενο της επιχείρησης.
Για παράδειγμα, δεν θα μπορούσε να κάνει κάποιος επιχείρηση με αντικείμενο 
τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, όταν έχει εργαστεί ως γραμματέας σε μεγάλη 
επιχείρηση συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Ούτε ο ταμίας σε ένα μεγάλο ζαχαροπλαστείο μπορεί να ανοίξει δικό του ζαχα-
ροπλαστείο, εκτός και αν η γυναίκα του έχει «ταλέντο» στη ζαχαροπλαστική.
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Πριν πάρεις την τελική σου απόφαση, σκέψου πώς θα πρέπει να επιλέξεις 
αυτό που πραγματικά αγαπάς και θέλεις.

Αν κάτι δεν σου αρέσει, πιθανόν κάποια στιγμή να το εγκαταλείψεις.

Η επιχείρηση, όμως, είναι μία επένδυση χρημάτων, χρόνου και κόπου.

Δεν μπορείς να την πετάξεις εύκολα.

Πάρε τη σωστή απόφαση!

! Προσοχή!

Είναι σημαντικό να έχεις καλές γνώσεις για τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείσαι,  
αλλά μερικές φορές και για τις διεργασίες της παραγωγής του προϊόντος ή και της υπη-
ρεσίας.

Ως επιχειρηματίας, καλείσαι να πάρεις σημαντικές αποφάσεις τόσο στην αρχή όσο και 
στη συνέχεια της λειτουργίας της επιχείρησης.

Οι σωστές αποφάσεις απαιτούν γνώση του αντικειμένου και του είδους της δραστη-
ριότητας.

Η γνώση του είδους της δραστηριότητας είναι ο πρωταρχικός παράγοντας για τη 
σωστή κατεύθυνση και διαδρομή στον επιχειρηματικό λαβύρινθο.

Πώς επιλέγουν οι περισσότεροι επιχειρηματίες το αντικείμενο της επιχεί-
ρησής τους;

Αυτό που παρατηρείται συχνά και αποτελεί πλέον συνηθισμένο φαινόμενο, είναι η 
επιλογή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με βάση την εργασιακή εμπειρία.

Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος λογιστηρίου, έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε 
διάφορες εταιρείες, αποφασίζει να δημιουργήσει το δικό του λογιστικό γραφείο.

Επίσης, πολύ διαδεδομένο για το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον είναι η μετα-
βίβαση επιχειρήσεων από τη μία γενιά στην άλλη.

Οι κληρονόμοι αυτών των επιχειρήσεων στην ουσία βασίζονται στις εμπειρίες των αρχι-
κών ιδιοκτητών αλλά και στην εργασιακή τους εμπειρία, για όσους είχαν ενσωματωθεί 
στο προσωπικό της επιχείρησης, πριν γίνουν ιδιοκτήτες.
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Σκέφτεσαι να αλλάξεις το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησής 
σου;

Λειτουργείς εδώ και καιρό την επιχείρησή σου και με βάση τα όσα ειπώθηκαν ανακάλυ-
ψες ότι η απόφασή σου για την επιλογή της δραστηριότητας δεν βασίζεται ούτε στις προ-
τιμήσεις σου ούτε στις γνώσεις ούτε στην εργασιακή σου εμπειρία. Στην ουσία, η επιχει-
ρηματική σου δραστηριότητα προέκυψε από τελείως διαφορετικούς παράγοντες, π.χ., 
μεταβίβαση από τον γονέα σου κ.λπ.

Σε αυτή την περίπτωση ερεύνησε αν υπάρχουν δυνατότητες για ανοίγματα ή ταίριασμα 
της σημερινής σου δραστηριότητας με τις προτιμήσεις σου.

Σκέψου δημιουργικά. Έχεις ήδη κάποιους πελάτες και είναι πιθανόν το νέο προϊόν ή η 
νέα υπηρεσία που μπορείς να προσφέρεις να τους είναι χρήσιμα.

Θα επέλεγαν εσένα για το προϊόν ή την υπηρεσία αυτή; Κάνε μία έρευνα.

Συμβουλή

Επειδή μία επιχείρηση απαιτεί την αφιέρωση σημαντικού χρόνου, καλό θα ήταν να επι-
λέγεις κάτι με το οποίο σου αρέσει να ασχοληθείς.

Ερεύνησε τα βασικά στοιχεία ενός κλάδου ή τις λεγόμενες πέντε δυνάμεις του ανταγωνι-
σμού κατά τον Porter (Πόρτερ), όπως:

§	το επίπεδο του ανταγωνισμού,

§	την απειλή από νέες επιχειρήσεις που μπορούν να μπουν στον κλάδο,

§	τη διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών,

§	τις απειλές από υποκατάστατα προϊόντα,

§	τη δύναμη των αγοραστών.
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Διερεύνηση του κλάδου

Ερώτημα 1ο: Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός στον κλάδο που επέλεξες;

?

Απάντηση

Ερώτημα 2ο: Είναι ένας κλάδος που έλκει την προσοχή και άλλων επιχειρη-
ματιών και τους ωθεί να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση;

? Απάντηση

Ερώτημα 3ο: Εστίασε στη δική σου περιοχή.

?
Απάντηση

Ερώτημα 4ο: Πόσο πολύπλοκο είναι το προϊόν, οι υπηρεσίες και η διαδικασία 
παραγωγής; Έχεις εύκολη πρόσβαση σε πρώτες ύλες; Χρειάζεται να προσλά-
βεις εξειδικευμένο προσωπικό για την παραγωγή τους;

?
Απάντηση

Ερώτημα 5ο: Ως προς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του κλάδου, ποιες και 
πόσες δυνατότητες έχεις για διαφοροποίηση;

Απάντηση
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2ο ΒΗΜΑ: Αποφάσισε για το είδος της επιχειρηματικής ιδέας.

Η κατάλληλη προσέγγιση για την εύρεση του είδους της επιχειρηματικής ιδέας σε έναν 
κλάδο ή τομέα είναι η διερεύνηση σχετικά με δύο άξονες:

§	τις αγορές,
§	τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες.

Μία επιχείρηση μπορεί να:

§	παράγει ένα προϊόν,
§	εμπορεύεται ένα προϊόν,
§	προσφέρει μία υπηρεσία.

Αν και η αυθεντικότητα είναι παράγοντας επιχειρηματικής επιτυχίας, πολλές επιτυχημένες 
επιχειρήσεις κινούνται στις διάφορες περιοχές του διαγράμματος που ακολουθεί.

Πίνακας 5: Επιλογή του προϊόντος/της υπηρεσίας και της αγοράς

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΕΣ

Υπάρχοντα προϊόντα 
και υπηρεσίες

Νέα προϊόντα 
και υπηρεσίες

Υπάρχουσες αγορές 1 2

Νέες αγορές 3 4
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Ανάλυση του πίνακα 5

Περιοχή 1 – Εύκολη επιχειρηματική ιδέα, αλλά δύσκολος ανταγωνισμός.

Οι επιχειρηματικές ιδέες που συνδυάζουν τις επιλογές της περιοχής 1 θεωρούνται οι πιο 
εύκολες. Οι πραγματικές περιπτώσεις για το είδος αυτό είναι πολλές. Ωστόσο, οι ιδέες 
αυτές, αν οι ανταγωνιστές είναι πολλοί, δεν εξασφαλίζουν επιχειρηματική επιτυχία, διότι 
ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος στην περιοχή αυτή.

Περιοχές 2 και 3 – Επιλογές που προτιμώνται ιδιαίτερα από τους επιχειρηματίες κατά τη 
διαδικασία της εύρεσης της επιχειρηματικής ιδέας.

Οι επιχειρηματίες δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στις περιοχές 2 και 3. Αυτό συμβαίνει 
διότι δίνεται η δυνατότητα στον επιχειρηματία να επικεντρωθεί σε νέες αγορές ή νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες.

Ακόμη και αν έχεις επιλέξει και προϊόν και αγορά, προσπάθησε να περιορίσεις την από-
φασή σου σε συγκεκριμένο τομέα. Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, για να είναι επιτυχη-
μένος, δεν θα πρέπει να «κουβαλάει περισσότερο απ’ ό,τι μπορεί να σηκώσει».

Επίσης, αυτό που θα πρέπει να έχεις υπόψη σου είναι πως δεν μπορείς να υπερτερείς 
ή να έχεις ηγεσία κόστους ειδικά σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Γι’ αυτό εστίασε 
κυρίως στην ποιότητα.

Η στρατηγική του χαμηλού κόστους ή της τιμολόγησης σε καλύτερες τιμές από τους 
ανταγωνιστές σου είναι μία σχετικά δύσκολη υπόθεση στον χώρο των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Ο λόγος είναι ότι έχεις να αντιμετωπίσεις τους κολοσσούς του κλάδου με 
διαφορετικούς όρους και μεγέθη!

Περιοχή 4 – Έξυπνη επιχειρηματική ιδέα, αλλά άγνωστη επιχειρηματική διαδρομή με 
υψηλή αβεβαιότητα.

Οι επιχειρηματικές ιδέες που συνδυάζουν τις επιλογές της περιοχής 4 θεωρούνται ως οι 
πιο έξυπνες. Ωστόσο, μπορεί να οδηγήσουν σε παγίδες. Και αυτό γιατί, όταν ο νεωτερι-
σμός υπάρχει σε υπερβολική δόση, το επιχειρηματικό ρίσκο αυξάνεται δραστικά, ειδικά 
όταν μιλάμε για νέες αγορές.
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3ο ΒΗΜΑ: Ανάλυσε την αγορά και το προϊόν ή την υπηρεσία.

Στο σημερινό πολύ ανταγωνιστικό και συχνά μεταβαλλόμενο περι-
βάλλον, για να επιβιώσει μία επιχείρηση θα πρέπει τα προϊόντα και 
οι υπηρεσίες της να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των 
πελατών και γενικά των πιθανών αγοραστών της.

!
Προσοχή!

Μην ξεχνάς ότι η επιχείρησή σου υπάρχει και θα συνεχίζει να υπάρχει για όσο καιρό 
υπάρχουν πελάτες, δηλαδή αγοραστές του δικού σου προϊόντος ή υπηρεσίας.

Ο αγοραστής του δικού σου προϊόντος ή της δικής σου υπηρεσίας, για να συνεχίσει να 
αγοράζει διαχρονικά το προϊόν ή την υπηρεσία σου, θα πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες, 
τις προτιμήσεις και τις επιθυμίες του.

Άρα, η αποστολή της επιχείρησης είναι να ικανοποιεί διαχρονικά τους πελάτες της, για 
να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της.

Η συμπεριφορά του αγοραστή

Ξεκίνα, λοιπόν, παρατηρώντας τη συμπεριφορά των αγοραστών στην αγορά που επέ-
λεξες.

Ερεύνησε τα ακόλουθα:

§	Τι αγοράζουν τα άτομα, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί;
§	Τι θέλουν να αγοράζουν, αλλά δεν μπορούν;
§	Τι τους αρέσει και τι δεν τους αρέσει;
§	Πότε αγοράζουν;
§	Από πού αγοράζουν;
§	Σε πόση ποσότητα αγοράζουν;
§	Τι ακριβώς αγοράζουν περισσότερο;
§	Τι χρειάζονται, αλλά δεν μπορούν να το βρουν;
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Η κατανόηση της συμπεριφοράς του αγοραστή σού δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσεις 
τα προϊόντα σου πιο κοντά στις ανάγκες των πελατών.

Για μία σωστή γνώση της αγοράς χρειάζεται:

§		Να κατανοήσεις τους παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά τη συμπεριφορά 
των αγοραστών.

§		Να μπορείς να κάνεις μία πρόβλεψη σχετικά με τα όσα κατανόησες για τους πελά-
τες σου.

§		Να μπορείς να σχεδιάζεις και να εφαρμόζεις μία συγκεκριμένη στρατηγική.

Το κατά πόσο έμαθες καλά την αγορά, θα φανεί από το εάν απέκτησες τα επιθυμητά απο-
τελέσματα.

Η σημασία του αγοραστή για την επιχείρηση επιβάλλει να παρακολουθείς και να ελέγχεις 
τακτικά την πορεία του πελατολογίου σου.

!
Γιατί είναι αναγκαία η παρακολούθηση της διαχρονικής πορείας των πελα-
τών σου και τι δείχνει;

Η παρακολούθηση της διαχρονικής πορείας του αριθμού των πελατών και των στοι-
χείων τους είναι πολύ σημαντική, καθώς σου επιτρέπει να κατανοείς αν αυτό που που-
λάς ή προσφέρεις ικανοποιεί τους πελάτες σου ή προσελκύει τους πιθανούς αγορα-
στές. Κάθε επιχείρηση λειτουργεί ή μπορεί να λειτουργήσει για όσο καιρό έχει έσοδα. 
Τα έσοδα είναι αποτέλεσμα αγορών, δηλαδή ύπαρξης της πελατείας. Η πελατεία μιας 
επιχείρησης δείχνει το κατά πόσο η επιχείρηση αυτή είναι αποτελεσματική.

Ο σκοπός της παρακολούθησης είναι η διαχείριση, με στόχο την αύξηση του αριθμού 
των πελατών κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης.

Είναι πολύ σημαντικό να προσέχεις:

§	Να μη χάσεις κανέναν από τους ήδη υπάρχοντες πελάτες σου.

§	Να αποκτάς όλο και περισσότερους πελάτες.

Κατάγραψε τους πελάτες σου ανά ημέρα, ανά εβδομάδα, ανά μήνα, ανά τρίμηνο, ανά 
έτος κ.λπ. Αυτό θα σου δώσει τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις τη διαχρονική πορεία 
των πελατών σου και να αντιμετωπίσεις εγκαίρως τα προβλήματα που μπορεί να 
παρουσιαστούν.
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Τα είδη των προϊόντων-υπηρεσιών και οι δυνατότητες βελτίωσής τους

Δες ποια προϊόντα ή ποιες υπηρεσίες ανήκουν στην αγορά που επέλεξες.

Τι είδους αλλαγές θα μπορούσες να κάνεις για να ικανοποιήσεις καλύτερα τις ανάγκες 
των αγοραστών;

Ερεύνησε τα χαρακτηριστικά που ακολουθούν:

§	Αντικατάσταση      .........................................................................................................................

§	Απλοποίηση .........................................................................................................................

§	Απόδοση .........................................................................................................................

§	Ασφάλεια .........................................................................................................................

§	Αυτοματισμός .........................................................................................................................

§	Βάρος .........................................................................................................................

§	Διαθεσιμότητα .........................................................................................................................

§	Διανομή .........................................................................................................................

§	Δυνατότητα για νέες προδιαγραφές ......................................................................................

§	Δυνατότητα για προεκτάσεις ...................................................................................................

§	Δυνατότητα για προσθήκη αξεσουάρ .....................................................................................

§	Εύκολη μετακίνηση ..............................................................................................................

§	Ευκολία .........................................................................................................................

§	Ευκολία στον καθαρισμό .........................................................................................................

§	Κινητικότητα .........................................................................................................................

§	Μέγεθος .........................................................................................................................

§	Μορφή .........................................................................................................................

§	Ποιότητα .........................................................................................................................

§	Πρόσβαση .........................................................................................................................

§	Συντήρηση .........................................................................................................................

§	Συσκευασία .........................................................................................................................

§	Ταχύτητα .........................................................................................................................

§	Υλικό .........................................................................................................................
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§	Χρήση .........................................................................................................................

§	Χρώμα .........................................................................................................................

§	Άλλο .........................................................................................................................

Σημείωσε στα κενά τα είδη των αλλαγών που θα μπορούσες να κάνεις σε κάθε χαρα-
κτηριστικό του προϊόντος ή της υπηρεσίας, με σκοπό την ικανοποίηση των αγοραστών.

Στοιχεία που πρέπει να προσέχεις

Πρέπει να επιλέγεις το είδος του προϊόντος που έχει ζήτηση, την ομάδα-στόχο με σημα-
ντικές ανάγκες ή προτιμήσεις, ή ακόμα και ομάδες πληθυσμού που αποτελούν σημα-
ντικό μερίδιο αγοράς.

Για παράδειγμα, δημογραφικά οι τάσεις κινούνται προς την κατεύθυνση της αύξησης 
της ομάδας των ηλικιωμένων ατόμων και της ζήτησης για νέες μορφές προϊόντων και 
υπηρεσιών.

Εστίασε την προσοχή σου σε ομάδα ή ομάδες των οποίων θεωρείς ότι θα μπορούσες να 
καλύψεις τις ανάγκες και τις προτιμήσεις.

Με αυτό τον τρόπο θα βρεις τη χρυσή για εσένα τομή στον συνδυασμό που επέλεξες 
(δηλαδή το προϊόν με τη μέγιστη ζήτηση για μία ομάδα αγοραστών που προτιμά τα ειδικά 
χαρακτηριστικά που μόνο η επιχείρησή σου προσφέρει).

4ο ΒΗΜΑ: Διαμόρφωσε και βελτίωσε την ιδέα ή και τις ιδέες σου.

Μέσω των προηγούμενων βημάτων σκέφτηκες κάποια/ες ιδέα/ες.

Για να διαμορφώσεις την τελική επιχειρηματική ιδέα και να την βελτιώσεις:

§		Συζήτησε με τους ανθρώπους που συμβουλεύεσαι, για παράδειγμα με την οικογέ-
νειά σου, τους φίλους σου, τους συνεργάτες σου.

§		Ρώτησέ τους σχετικά με δικές τους ιδέες, δηλαδή ποιες είναι οι δικές τους προστά-
σεις ως προς τα όσα σκέφτηκες.

§		Βελτίωσε την ιδέα σου ή άλλαξέ την, αν χρειάζεται.

§		Ενημερώσου για τις αλλαγές και τις εξελίξεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

§		Διάβασε εφημερίδες, περιοδικά.

§		Αναζήτησε στο Internet τις εξελίξεις του προϊόντος ή ακόμη και της αγοράς σου.
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Η εύρεση μιας αποτελεσματικής επιχειρηματικής ιδέας είναι πολύ σημαντική διαδικασία 
και απαιτεί από τον επιχειρηματία:

§	δημιουργικότητα,

§	φαντασία,

§	αυθεντικότητα, και

§	προσανατολισμό στον αγοραστή και στην αγορά.

Συμβουλή

Στην εποχή μας, η «συνταγή» για επιχειρηματική επιτυχία ξεκινά από τον προσανατο-
λισμό προς την αγορά. Ο προσανατολισμός αυτός αφορά στην:

§	εστίαση στον καταναλωτή,

§	εστίαση στον ανταγωνισμό,

§	εστίαση σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Ακολουθώντας την παραπάνω «συνταγή», ως επιχειρηματίας θα πρέπει να σκεφτείς να 
παραγάγεις προϊόντα ή υπηρεσίες για τις οποίες εκδηλώνεται τέτοια ζήτηση σε ποσότητα 
και σε τιμή, ώστε να είναι βιώσιμη διαχρονικά και η επιχείρησή σου.

Η ιδέα που σκέφτηκες ως επιχειρηματίας για την παραγωγή προϊόντος ή την προσφορά 
υπηρεσίας και την οποία υλοποίησες στην πράξη αποτελεί τη δική σου επιχειρηματική 
ιδέα.

Πώς να αυξήσεις τις πιθανότητες για επιτυχία της δικής σου επιχειρημα-
τικής ιδέας

Για να επιτύχει μία επιχειρηματική ιδέα θα πρέπει να υπερτερεί, να δημιουργεί αξία για 
τον αγοραστή ή, όπως αλλιώς λέγεται, να αναπτύσσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η αξία που δημιουργείται για τον αγοραστή επιστρέφει στην ίδια την επιχείρηση μέσω 
της αύξησης του πελατολογίου, του τζίρου, των κερδών κ.λπ. Σε μία ανταγωνιστική 
αγορά, ανταγωνίζεσαι για τους αγοραστές. Αποκτά αγοραστές πιο εύκολα εκείνος που 
προσφέρει μεγαλύτερη αξία στον αγοραστή.

Αυτό σημαίνει πως η επιτυχία της επιχειρηματικής ιδέας βασίζεται στο ανταγωνιστικό πλε-
ονέκτημα.
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? Πώς να αναπτύσσεις ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρησή σου.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα υπάρχει όταν το προϊόν ή η υπηρεσία:

§	Καλύπτει μία νέα ανάγκη.

§	 Έχει τιμή χαμηλότερη από των άλλων ανταγωνιστών.

§	 Έχει ποιότητα καλύτερη από των άλλων ανταγωνιστών.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προκύπτει από:

§		Την καινοτομία και τον νεωτερισμό του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Αυτό σημαίνει ότι η εν λόγω καινοτομία ικανοποιεί μία ανάγκη και είναι αποτέλεσμα 
μόνο της δικής σου επιχείρησης. Μόνο εσύ μπορείς να καλύψεις αυτή την ανάγκη των 
αγοραστών!

§		Την τεχνολογία που ενσωματώνεται στις πρακτικές παραγωγής ή επεξεργασίας του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Η νέα τεχνολογία μπορεί να προσφέρει χαμηλότερη τιμή ή καλύτερη ποιότητα.

§		Τη μέθοδο πωλήσεων ή διανομής.

Η μεθοδολογία και η πρόσβαση στους πελάτες μπορεί να σου δώσει ένα σημαντικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πολλές φορές η επιτυχία βασίζεται στο κατά πόσο μπορεί 
κάποιος να διοχετεύσει αυτό που προσφέρει και να ενημερώσει σωστά και γρήγορα 
αυτόν που έχει ανάγκες προς κάλυψη.

§		Την ποιότητα των πρώτων υλών.

Η ποιότητα των πρώτων υλών για μερικά προϊόντα είναι πολύ σημαντική, διότι έχει 
σημαντική επίπτωση στην ποιότητα του τελικού προϊόντος.

§		Τη γνώση της αγοράς.

Η γνώση της αγοράς είναι σημαντική και μπορεί να συμβάλει σε ουσιαστικές βελτιώ-
σεις, για παράδειγμα στην προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών.

§		Τις προσφερόμενες υπηρεσίες στους πελάτες ή και στους λιανέμπορους.

Η διαδικασία της πώλησης δεν τελειώνει με την παράδοση του προϊόντος ή της υπη-
ρεσίας. Πολλές φορές τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες είναι τόσο πολύπλοκα που, για να 
μπορεί ο πελάτης να ωφελείται από τη χρήση τους, χρειάζεται και υποστήριξη μετά την 
πώληση. Επίσης, όταν πουλάς μέσω λιανέμπορου και όχι απευθείας στον καταναλωτή 
και το προϊόν είναι δύσκολο, τότε θα πρέπει να υποστηρίζεις κατάλληλα και τον λιανέ-
μπορο, προκειμένου το προϊόν να διανέμεται με επιτυχία στον πωλητή.
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§		Την είσοδο ή τη δημιουργία νέας αγοράς.

Η δημιουργία της νέας αγοράς μπορεί να γίνει μέσω της εστίασης σε μία γεωγραφική 
περιοχή, στην οποία δύσκολα έχουν πρόσβαση άλλοι ανταγωνιστές.
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   3.5.    Εξασφαλίζοντας διαχρονική αξία για μία
 επιχειρηματική ιδέα

! Μία επιχειρηματική ιδέα είναι καλή και επιτυχημένη επιχειρηματικά εάν 
έχει το στοιχείο της διαχρονικότητας.

Η επιχειρηματική ιδέα, για να είναι διαχρονικά επιτυχημένη, θα πρέπει να βασίζεται 
σε ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μπορεί να διατηρηθεί διαχρονικά.

! Οι παράγοντες που συντελούν σε ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα είναι:

§		Ο τρόπος με τον οποίο ανταγωνίζεσαι.

Ο τρόπος με τον οποίο ανταγωνίζεσαι συνδέεται με τη στρατηγική που ακολουθείς. Για 
παράδειγμα, μπορεί να έχεις επιλέξει να παραγάγεις ένα προϊόν με εστίαση στην ποι-
ότητά του. Με αυτό τον τρόπο πιστεύεις ότι η επιχείρησή σου μπορεί να αποκτήσει πιο 
εύκολα αλλά και πιο γρήγορα μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.

§		Η βάση του ανταγωνισμού.

Η βάση του ανταγωνισμού για κάθε επιχείρηση είναι τα περιουσιακά της στοιχεία, οι ικα-
νότητές της και η εξειδίκευση του προσωπικού της. Αν στηρίζεσαι σε γερές βάσεις που 
σου δίνουν το πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, προσπάθησε να τις διατηρήσεις.

§		Ο τομέας του ανταγωνισμού.

Ο τομέας του ανταγωνισμού συνδέεται με την επιλογή των προϊόντων ή των υπηρε-
σιών που επιλέγει η επιχείρηση να παράγει ή να προσφέρει. Αν ο χώρος στον οποίον 
βρίσκεσαι είναι ένας τομέας με καλές προοπτικές για το άμεσο μέλλον, τότε η επιχει-
ρηματική σου ιδέα είναι πολύ καλή.

§		Η επιλογή των ανταγωνιστών σου.

Επίσης, πολύ σημαντική απόφαση είναι η επιλογή του ανταγωνιστή. Η επιλογή του 
ανταγωνιστή συνδέεται με την ομάδα-στόχο της αγοράς. Αν δύο επιχειρήσεις στοχεύ-
ουν στην ίδια ομάδα-στόχο, τότε είναι ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Αν προσφέρεις κάτι 
μοναδικό σε σχέση με τους ανταγωνιστές σου, τότε ίσως βρίσκεσαι σε καλύτερη θέση 
από αυτούς για αρκετό χρόνο ακόμη.

Δώσε μεγάλη προσοχή σε αυτούς τους παράγοντες, προκειμένου να αναπτύξεις ένα ανταγω-
νιστικό πλεονέκτημα που να μην αντιγράφεται, ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
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   3.6.    Βελτιώνοντας διαχρονικά την επιχειρηματική ιδέα

Όπως ήδη αναφέρθηκε, τελευταία το περιβάλλον εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Σκέ-
ψου πόσο γρήγορα αλλάζουν όλα γύρω μας. Αλλάζει το περιβάλλον μας και με τη σειρά 
τους προσαρμόζονται και οι άνθρωποι σε αυτό. Άρα αλλάζουν οι ανάγκες και οι προτιμή-
σεις τους.

Γι’ αυτό θα πρέπει να παρατηρείς τακτικά όλα όσα συμβαίνουν γύρω σου και να κάνεις τις 
απαραίτητες προσαρμογές στην επιχειρηματική ιδέα. Ίσως ήρθε η στιγμή να γίνουν αλλα-
γές και στην επιχειρηματική σου ιδέα.

Κάνε τις απαραίτητες αλλαγές, πριν σε προλάβουν οι ανταγωνιστές σου και κυρίως πριν σε 
πετάξουν εκτός ανταγωνισμού οι αγοραστές σου.

Σκέψου λογικά! Ποιος θα αγόραζε ένα προϊόν που δεν χρειάζεται πια, ποιος θα ξόδευε χρή-
ματα για να προμηθευτεί κάτι άχρηστο; Όλοι θέλουμε να έχουμε κάτι χρήσιμο, κάτι καλό, το 
καλύτερο δυνατό, με τα όσα διαθέτουμε.

Γι’ αυτό ακολούθησε την επιχειρηματική «μόδα». Προσαρμόσου γρήγορα και αποτελεσματικά 
στο γήπεδο που παίζεις.

   3.7.   Αξιολογώντας την επιχειρηματική ιδέα

Το άγχος των περισσότερων επιχειρηματιών είναι να γνωρίζουν από την 
αρχή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας το κατά πόσο η επιχειρη-
ματική τους ιδέα είναι αποδοτική.

Συνήθως, προσφέρονται πολλά εργαλεία για την αξιολόγηση που γίνεται 
πρώτα, με βάση κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θεωρούνται πολύ σημα-

ντικά σε μία επιχειρηματική ιδέα. Τα χαρακτηριστικά αυτά, όμως, δεν μπορούν να εγγυ-
ηθούν με απόλυτη βεβαιότητα την επιτυχία μιας ιδέας, δεδομένου ότι και η πορεία της 
επιχείρησης καθορίζεται και από άλλους παράγοντες εκτός της επιχείρησης.

Στις δραστηριότητες αυτής της παραγράφου παρατίθεται ένας τρόπος αξιο-
λόγησης μιας επιχειρηματικής ιδέας, με βάση κάποια σημαντικά χαρακτη-
ριστικά της.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.indd   126 11/6/12   10:22 PM



1273  |  Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ε Σ  Ι Δ Ε Ε Σ  Γ Ι Α  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α  « Α Μ Ε Σ Η Σ  Δ Ρ Α Σ Η Σ »

Όπως προαναφέρθηκε, η αξιολόγηση εκτιμά τη δυνατότητα του επιχειρηματία να υποστη-
ρίξει την επιχειρηματική του ιδέα. Όμως, η πρακτική εφαρμογή της επιχειρηματικής ιδέας 
μπορεί να παρουσιάζει απόκλιση από τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης.

Έτσι, μία επιχειρηματική ιδέα θα περάσει σίγουρα από τη διαδικασία αξιολόγησης. Μετά 
από κάποιο χρονικό διάστημα, θα κριθεί από τα αποτελέσματα της επιχείρησης πόσο καλή 
ήταν η ιδέα σου, ακόμη και αν δεν υπήρχε η κατάλληλη υποστήριξή της, από την άποψη της 
οργάνωσης της ομάδας εργασίας, της χρηματοδότησης κ.λπ.

Μία επιχειρηματική ιδέα χρειάζεται την κατάλληλη υποδομή για να αποφέρει καλές αντα-
μοιβές. Είναι σαν να απαιτείς από έναν εργαζόμενο να κάνει καλά τη δουλειά του σε ακα-
τάλληλες συνθήκες εργασίας, και σε αυτή την περίπτωση το αποτέλεσμα είναι μάλλον 
άγνωστο.

Γνωρίζεις καλά πως, τελευταία, στο εξωτερικό περιβάλλον υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. 
Προσπάθησε να μην την αυξάνεις με την απροσεξία σου. Σε μία επιχείρηση τα πράγματα 
δεν αφήνονται στην τύχη. Η πιθανότητα να είσαι εσύ ο τυχερός είναι πολύ μικρή, σχε-
δόν ανύπαρκτη. Αν όμως φροντίσεις τα πάντα, βοηθάς τον εαυτό σου να γίνει τυχερός. 
Θα κουραστείς, θα χάσεις χρόνο από την προσωπική και οικογενειακή σου ζωή, θα έχεις 
επενδύσει όλα σου τα πιστεύω στην ιδέα σου, αλλά… στο τέλος, θα έχει επιτύχει η δική σου 
έμπνευση, το δικό σου όνειρο για μία καλύτερη ζωή. Θα είσαι ο αληθινός επιχειρηματίας με 
μία πραγματική επιχείρηση.

Μην ξεχνάς πως υπάρχει και η άλλη όψη!

... μπορεί να αποτύχεις και να έχεις επενδύσει πολλά, υλικά και μη, αλλά ακόμη και τότε θα 
έχεις κερδίσει την ίδια σου την «αποτυχία», βγαίνοντας από το παιχνίδι της επιχείρησης με 
μία πολύτιμη πείρα. Μία πείρα που είναι συχνά πιο ωφέλιμη από αυτήν της επιτυχίας. Είναι 
πραγματικά λυπηρό, αλλά μία αποτυχία σού μαθαίνει πολλά περισσότερα από μία επιτυχία, 
διότι τα λάθη που έχει κάνει ένας επιτυχημένος άνθρωπος δεν τον βαραίνουν, επειδή βλέ-
πει μόνο την επιτυχία του. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν. Υπάρχουν και τα 
αγνοεί και η αγνόησή τους είναι αυτό που μπορεί να του καταστρέψει την επιτυχία.

Γι’ αυτό αν αντικειμενικά πιστεύεις πως η ιδέα σου έχει μέλλον, πάλεψε γι’ αυτήν, πάλεψε 
για σένα και όταν θα έχεις κάνει όλα τα πράγματα σωστά, τότε θα επιτύχεις και θα ανταμει-
φθείς.
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Για μία προσωπική δοκιμαστική αξιολόγηση των ιδεών σου ακολούθησε την παρακάτω 
μέθοδο:

Μέθοδος αξιολόγησης ιδεών για

ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Για την αξιολόγηση των επιχειρηματικών σου ιδεών, θα πρέπει να λάβεις υπόψη τους 
παρακάτω παράγοντες, προκειμένου να ελέγξεις τις δυνατότητες που έχει η επιχειρημα-
τική σου ιδέα ώστε να είναι επιτυχής:

1) Γνώση των αντικειμένων

2) Εμπειρία στο αντικείμενο

3) Ικανότητες

4) Ευκολία εισόδου

5) Μοναδικότητα εισόδου

Αναλυτική διαδικασία αξιολόγησης

£	Πρώτα απ’ όλα κατάταξε τις επιχειρηματικές ιδέες σου (αν είναι πολλές, κατά σειρά 
προτίμησης για εφαρμογή).

£	Μετά την κατάταξη, άρχισε τη διαδικασία αξιολόγησης ακολουθώντας τα παρακάτω 
βήματα.

Αξιολόγηση με βάση το κριτήριο 1 - Γνώση του αντικειμένου

Για την αξιολόγηση της γνώσης σου πάνω στο αντικείμενο, θα πρέπει να απαντήσεις στις 
παρακάτω ερωτήσεις:

§		Πόσο καλά γνωρίζεις το αντικείμενο της επιχειρηματικής σου δραστηριότητας;

§		Πόσο χρόνο και χρήμα έχεις ξοδέψει για εκπαίδευση σε ειδικά θέματα που έχουν 
σχέση με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείσαι;

§		Κατά πόσο συνεργάζεσαι με άτομα που γνωρίζουν καλύτερα τον χώρο σου;
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Βαθμολόγησε τον εαυτό σου με βάση την παρακάτω κλίμακα:

§		0 = καθόλου

§		1 = έμμεση γνώση

§		2 = περιορισμένη γνώση

§		3 = ολοκληρωμένη γνώση

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ου κριτηρίου = __________________ μονάδες

Αξιολόγηση με βάση το κριτήριο 2 - Εμπειρία στο αντικείμενο

Για την αξιολόγηση της εμπειρίας σου πάνω στο αντικείμενο, θα πρέπει να απαντήσεις στις 
παρακάτω ερωτήσεις:

§		Τι είδους εργασιακή εμπειρία έχεις (χρόνια εργασίας, τομέας);

§		Κατά πόσο θεωρείς την εμπειρία σου σημαντική και αρκετή για να καλύψεις τις 
ανάγκες σου στην επιχειρηματική δραστηριοποίηση;

Βαθμολόγησε τον εαυτό σου με βάση την παρακάτω κλίμακα:

§		0 = καθόλου

§		1 = έμμεση εμπειρία

§		2 = περιορισμένη εμπειρία

§		3 = εξοικειωμένος με το αντικείμενο

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ου κριτηρίου = __________________ μονάδες

Αξιολόγηση με βάση το κριτήριο 3 - Ικανότητες

Για την αξιολόγηση των ικανοτήτων σου, θα πρέπει να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτή-
σεις:

§		Πόσο πιστεύεις πως διαθέτεις ικανότητες επιχειρηματία;

§		Κατά πόσο πιστεύεις πως θα μπορούσες να αποκτήσεις επιπλέον ικανότητες μέσω 
εκπαίδευσης;
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Βαθμολόγησε τον εαυτό σου με βάση την παρακάτω κλίμακα:

§		0 = καθόλου

§		1 = περιορισμένες

§		2 = ικανοποιητικές

§		3 = εκτεταμένες

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3ου κριτηρίου = __________________ μονάδες

Αξιολόγηση με βάση το κριτήριο 4 - Ευκολία εισόδου

Για την αξιολόγηση της ευκολίας εισόδου, θα πρέπει να απαντήσεις στις παρακάτω ερω-
τήσεις:

§		Ποιο είναι το μέγεθος του κόστους εισόδου;

§		Πώς αξιολογείς τα εμπόδια από τους ανταγωνιστές;

Βαθμολόγησε τον εαυτό σου με βάση την παρακάτω κλίμακα:

§		0 = αρκετά δύσκολη είσοδος

§		1 = περιορισμένη είσοδος

§		2 = υπάρχουν μικροί και μεγάλοι ανταγωνιστές

§		3 = εύκολη είσοδος στη συγκεκριμένη αγορά

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4ου κριτηρίου = __________________ μονάδες

Αξιολόγηση με βάση το κριτήριο 5 – Μοναδικότητα εισόδου

Για την αξιολόγηση της μοναδικότητας εισόδου, θα πρέπει να απαντήσεις στην ερώτηση:

§		Υπάρχουν δυνατότητες ή χρειάζεται να γίνει διαφοροποίηση του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας που προσφέρεις;

Βαθμολόγησε τον εαυτό σου με βάση την παρακάτω κλίμακα:

§		0 = προϊόν/υπηρεσία βρίσκεται παντού

§		1 = αρκετοί άλλοι προσφέρουν το ίδιο

§		2 = μόνο ένας ή δύο στην αγορά προσφέρουν το ίδιο

§		3 = το προϊόν/υπηρεσία είναι μοναδικό

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 5ου κριτηρίου = __________________ μονάδες
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Αποτελέσματα αξιολόγησης

Και τώρα για να ξέρεις ποια είναι η αξιολόγηση της ιδέας σου ακολούθησε τα παρακάτω 
βήματα:

1)  Άθροισε τις βαθμολογίες και των πέντε κριτηρίων.

2)  Κάνε την ανάγνωση των αποτελεσμάτων και ακολούθησε τις παρακάτω συμβουλές.

§		Διάγραψε τις ιδέες που συγκέντρωσαν κάτω από 10, διότι αυτό σημαίνει ότι η ιδέα 
σε κάθε κριτήριο έχει βαθμολογηθεί με 2 και κάτω.

§		Διάγραψε τις ιδέες που δεν βαθμολογήθηκαν τουλάχιστον με 2 σε κάθε κριτήριο, 
γιατί αυτό σημαίνει πως οι ιδέες αυτές δεν έχουν καλή υποστήριξη από εσένα.

§		Διάγραψε εκείνες τις ιδέες που δεν βαθμολογήθηκαν με 3 στο κριτήριο μοναδικότη-
τας, γιατί αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση θα συναντήσει δυσκολίες στην αγορά κατά 
την εφαρμογή της, εφόσον η ιδέα δεν είναι καινοτόμος.

Παρακάτω γράψε τις ιδέες που πέρασαν με επιτυχία αυτό το τεστ.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Προσοχή! Η δραστηριότητα αυτή είναι ένα υπόδειγμα που έχει κατασκευαστεί με βάση 
κάποια κριτήρια τα οποία θεωρούνται σημαντικά για την αξιολόγηση μιας ιδέας (βλ. Γκαλα-
νάκης, Μ. Επιχειρηματική Ιδέα. ΤΕΙ Κρήτης - Γραφείο Διασύνδεσης).

Στην ουσία είναι ένα σχέδιο που δεν σημαίνει πως το αποτέλεσμά του καθορίζει 100% την 
επιτυχία ή την αποτυχία της ιδέας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.indd   131 11/6/12   10:22 PM



132 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

   3.8.   Επιχειρηματικές ιδέες μικρομεσαίων διαστάσεων

Σε αυτή την παράγραφο θα αναφερθούν επιχειρηματικές ιδέες οι οποίες έφεραν έμπρακτα 
αποτελέσματα στην Ευρώπη το 2010.

Δεν θα γίνει αναφορά σε επιχειρηματικές ιδέες γενικού χαρακτήρα οι οποίες πέτυχαν με 
σημαντικά κεφάλαια, αλλά σε επιχειρηματικές ιδέες που στηρίχθηκαν στο επιχειρηματικό 
ταλέντο ατόμων οι οποίοι δημιούργησαν με τις δικές τους ικανότητες, εκείνες, δηλαδή, ενός 
μικρομεσαίου επιχειρηματία, και πέτυχαν στην Ευρώπη το 2010.

Η αναφορά τους είναι σημαντική διότι ξεχώρισαν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομε-
σαίων Επιχειρηματιών πρόσφατα.
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Πίνακας 6:  Βραβευμένες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων 
   Επιχειρήσεων το 2010

ΧΩΡΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Φινλανδία Σχεδιασμός, κατασκευή και εμπορική προώθηση αρωματικών 
προϊόντων με βάση τη νανοτεχνολογία

Σλοβακία Γεωργία, παραγωγή γεωργικών προϊόντων
Μαυροβούνιο Γεωργικά τρόφιμα και φροντίδα υγείας
Κροατία Γεωδαισία και Γεω-πληροφορία
Βουλγαρία Εξοπισμός logistics
Ουγγαρία Παραγωγή, εμπόριο
Ελλάδα Catering, μαγείρεμα, εστιατόριο, αγροτουριστικές λιχουδιές
Ιταλία Αξεσουάρ ρούχων από άχρηστα υλικά/Ανανεώσιμη ενέργεια
Βέλγιο Παρκέ και Ξύλινα εξωτερικά δάπεδα
Κύπρος Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων
Γαλλία η-Εμπόριο και μόδα

Ισπανία Αλιεία, περιβαλλοντική προστασία και εμψύχωση παραδοσιακών 
αλιευτικών κοινοτήτων

Σουηδία Μεταφορά διαστημικής τεχνολογίας και διαστημικός σχεδιασμός
FYROM Χημικά για τον κλάδο κατασκευών
Γερμανία Εμπορική προώθηση/Έρευνα/Επικοινωνία
Λιθουανία Επεξεργασία ξύλου
Τουρκία Συστήματα εξοικονόμησης αερίου για μηχανές συγκόλλησης

Δανία Κινητήρες κυψελών καυσίμου και σταθμοί
ανεφοδιασμού υδρογόνου

Ρουμανία Πολιτική μηχανική, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Πολωνία Διακόσμηση εσωτερικού χώρου
Σερβία Ιατρική απεικόνιση και Διάγνωση
Ιρλανδία Τεχνολογία

Ολλανδία Οργάνωση και συμβουλευτικές υπηρεσίες στον κλάδο 
αθλητισμού, υγείας και ενεργητικού ελεύθερου χρόνου

Μάλτα
Διαφήμιση και web design (BMS), Έρευνα αγοράς, διοικητική 
εκπαίδευση, επιχειρηματική συμβουλευτική, προγράμματα 
επιχορηγήσεων της ΕΕ (AC)

Ισλανδία Τεχνολογία υγείας

Πορτογαλία Παραγωγή επιστημονικών παιχνιδιών και οργάνωση ζωντανών 
αναπαραστάσεων

Σλοβενία Κατασκευές, προκατασκευασμένα σπίτια
Ισραήλ Ιατρικές συσκευές
Λουξεμβούργο Οικολογικές τεχνολογίες
Αυστρία Υπόδηση και έπιπλο
Ηνωμένο Βασίλειο Παροχή υπηρεσιών
Λετονία Καλλυντικά
Εσθονία Ηλεκτρονικές συσκευές
Νορβηγία Κινητή τηλεφωνία

Πηγή: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/sme-week/about/index_el.htm

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.indd   133 11/6/12   10:22 PM



134 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

   3.9.   Επιτυχημένες επιχειρηματικές ιδέες Ελλήνων
μικρομεσαίων επιχειρηματιών

Σε αυτή τη παράγραφο θα αναφερθούν παραδείγματα επιτυχημένων επιχειρηματικών 
ιδεών Ελλήνων μικρομεσαίων επιχειρηματιών.

Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η σύνδεση του επιχειρηματία με την επιχειρηματική 
ιδέα και οι προσπάθειες των επιχειρηματιών για την επιτυχία της δικής τους ιδέας.

Ας μάθουμε περισσότερα για μερικές επιτυχημένες ελληνικές επιχειρηματικές ιδέες.

Μελέτη 1ης Περίπτωσης

Η επιχειρηματική ιδέα του Ομίλου Λαλίζα

Ο Όμιλος Λαλίζα έχει τις απαρχές του στη μικρή οικογενειακή επιχείρηση και συγκεκριμένα 
στη βιοτεχνία σωστικών ειδών η οποία λειτούργησε για πρώτη φορά το 1982. Η επιχειρη-
ματική ιδέα της μικρής οικογενειακής επιχείρησης έγινε πράξη το 1978 από τον ιδρυτή της 
μικρής επιχείρησης, τον Σταύρο Λαλίζα, ο οποίος συμμετείχε στην εθνική ομάδα ιστιοπλοΐας.

Το πρώτο προϊόν της οικογενειακής βιοτεχνίας ήταν η παραγωγή ενός σωσίβιου αγωνιστι-
κής ιστιοπλοΐας. Αξίζει να τονιστεί ότι η τότε αγορά των σχετικών προϊόντων στην Ελλάδα 
ήταν ανεπαρκής, οπότε ουσιαστικά ο επιχειρηματίας αναγνώρισε την ανάγκη σε έναν κλάδο 
στον οποίο ο ίδιος βρισκόταν εκείνη τη στιγμή για άλλους διαφορετικούς λόγους. Στην 
ουσία, η επιχείρηση του κ. Λαλίζα προέκυψε από την ανάγκη του ιδίου για την παραγωγή 
ενός προϊόντος που προσωπικά χρειαζόταν για τη συμμετοχή του στον εν λόγω αγώνα. Η 
μικρή επιχείρηση εκτός από την κατά παραγγελία παραγωγή του σωσιβίου του επιχειρη-
ματία της, δέχτηκε με το ξεκίνημά της άλλες 10 παραγγελίες από τους συναθλητές του επι-
χειρηματία, τους οποίους εντυπωσίασε το πρώτο προϊόν της επιχείρησης.

Στις αρχές της λειτουργίας της επιχείρησης η ομάδα εργασίας της ήταν ο ίδιος ο επιχειρη-
ματίας και βοηθός η μητέρα του, η οποία και χειριζόταν τον βασικό εξοπλισμό, μία ραπτο-
μηχανή. Με την πάροδο του χρόνου, η επιχείρηση επεκτάθηκε και στην παραγωγή συνα-
φών προϊόντων και ειδών.

Σημαντικό σημείο χρονικής αναφοράς αποτελεί το 1985, έτος στο οποίο η επιχείρηση είχε 
καθορίσει την υποδομή της και προσδιόρισε την έδρα της λειτουργίας της με εγκατάσταση 
στο Μοσχάτο, τη στελέχωσή της με 15 υπαλλήλους και την τυποποίηση της παραγωγής της 
σε 150 κωδικούς προϊόντων.

Σήμερα, η εταιρεία LALIZAS είναι μία από τις σημαντικότερες κατασκευάστριες εταιρείες 
ναυτιλιακών και σωστικών ειδών. Κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά και από τις 
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πρώτες θέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Ελλάδα, ενώ 
κατέχει ένα δίκτυο παραρτημάτων σε 15 χώρες και τα προϊόντα της διοχετεύονται στην 
αγορά 80 χωρών.

Η διεθνής εξέλιξη της επιχείρησης βασίστηκε στους εξής παράγοντες:

§		δημιουργικότητα,

§		έρευνα και ανάπτυξη,

§		αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία,

§		αποτελεσματική δικτύωση,

§		σωστός σχεδιασμός και υλοποίηση της εμπορικής παρουσίας.

Η εταιρεία αποδίδει την επιχειρηματική της επιτυχία:

§		στη γρήγορη ανάπτυξή της,

§		στην πολύ καλή οργάνωσή της,

§		στην ικανότητά της για αντίληψη και ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς με 
προϊόντα υψηλής ποιότητας και ξεχωριστά χαρακτηριστικά.

Μελέτη 2ης Περίπτωσης

Η επιχειρηματική ιδέα της Χριστίνας Παντελεημονίτη και η εταιρεία Τα Μυλέλια

Το 1992, η κα Χριστίνα Παντελεημονίτη με τον σύζυγό της αποφάσισαν να αναπαλαιώσουν 
ένα νερόμυλο 305 ετών στο Ίππειο Λέσβου. Έτσι ξεκίνησαν την επιχειρηματική δραστηριό-
τητα της μικρής τους επιχείρησης, την οποία διεύρυναν το 1995 με την αναπαλαίωση ενός 
ακόμη νερόμυλου στην Ακράτα Αχαΐας.

Στόχος τους ήταν η δημιουργία ενός υποδειγματικού αγροτουριστικού μοντέλου και με 
αφορμή αυτό τον στόχο η επιχείρηση επιδόθηκε στην παραγωγή ζυμαρικών με παρα-
δοσιακές μεθόδους από σιτηρά των οποίων η άλεση γινόταν αποκλειστικά από τους δύο 
προαναφερόμενους νερόμυλους, με χειροποίητη διαμόρφωση σχήματος και φυσικό τρόπο 
ξήρανσης χωρίς τη χρήση του φούρνου.

Τα προϊόντα της εταιρείας βρίσκονται από το 2000 στα ράφια ξεχωριστών καταστημάτων 
του εξωτερικού, όπως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Αγγλίας, της Γαλλίας 
και της Κύπρου, και το επιχειρηματικό αποτέλεσμα μετρά έως και 65% των πωλήσεων της 
εταιρείας στο εξωτερικό.
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Η κα Παντελεημονίτη αποδίδει την επιτυχία της εταιρείας της στο εξωτερικό σε παράγοντες 
όπως:

§		η ποιότητα των προϊόντων,

§		η ξεχωριστή γεύση,

§		η χάραξη πολιτικής πωλήσεων,

§		η τήρηση με συνέπεια των συμφωνιών, παράγοντας πολύ σημαντικός για το εξω-
τερικό και αντικείμενο αυστηρών ρητρών, ιδίως οικονομικών,

§		η πιστή εφαρμογή νομοθεσίας κάθε χώρας του εξωτερικού ειδικά για θέματα που 
αφορούν σε ετικέτες, υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων.

Τα προϊόντα της εταιρείας περιλαμβάνουν χειροποίητα ζυμαρικά, μεζέδες και γλυκά.

Ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της κας Παντελε-
ημονίτη αφορά στην εμπειρία της στις εξαγωγικές δραστηριότητες, σχετικά με τις οποίες 
η ίδια αναφέρει ότι εάν κάποιος μάθει να εξάγει προϊόντα στην Αμερική, τότε μπορεί να 
θεωρήσει ότι κατέχει τη γνώση και την εμπειρία για εξαγωγικές δραστηριότητες σε όλο τον 
κόσμο.

Μελέτη 3ης Περίπτωσης

Μία ερευνητική επιχειρηματική ιδέα δημιούργησε την εταιρεία Biovista

Το παράδειγμα της Μυλέλια συνεχίζει μία άλλη μικρή ελληνική επιχείρηση, αντικείμενο της 
οποίας είναι η επαναστόχευση φαρμάκων και συγκεκριμένα η εύρεση νέων χρήσεων και 
θεραπευτικών εφαρμογών για νέα σκευάσματα.

Η έναρξη της Biovista σημειώνεται το 1996 όταν οι δύο ιδιοκτήτες, ο κος Ανδρέας Περσίδης 
και ο αδελφός του, ο κος Άρης Περσίδης, έχοντας ήδη ιδρύσει μία εταιρεία βιοπληρο-
φορικής, ανέπτυξαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην παροχή υπηρεσιών για 
επαναστόχευση φαρμάκων.

Η εταιρεία σήμερα διαθέτει γραφεία στην Αθήνα και στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολι-
τειών.

Στα τέλη του 2010, η εταιρεία υπέγραψε συμβόλαιο με την Pfizer, μία από τις μεγαλύτερες 
φαρμακοβιομηχανίες στον κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι στους πελάτες της συμπεριλαμ-
βάνεται και η Biogen Idec.

Το μέλλον της εταιρείας θεωρείται πολύ καλό από τους ιδιοκτήτες, και αυτή τους την εκτί-
μηση την στηρίζουν στο γεγονός ότι η αποδοτικότητα των κεφαλαίων της έρευνας για τον 
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κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας μειώνεται με την πάροδο του χρόνου. Συγκεκριμένα, οι 
πατέντες φαρμάκων, ειδικά των σκευασμάτων, σε πέντε με έξι χρόνια λήγουν, με τις φαρ-
μακοβιομηχανίες να σημειώνουν απώλεια έως και 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το 
αντικείμενο της εταιρείας, το οποίο εστιάζει στις νέες δυνατότητες των ήδη υφισταμένων 
σκευασμάτων, την κάνει ανταγωνιστική.

Μελέτη 4ης Περίπτωσης

Πώς το hobby για τη μοτοσικλέτα μετατρέπεται σε επιχειρηματική ιδέα:

Η δημιουργία της εταιρείας DNA Φίλτρα

Το 2002, ο κος Ντίνος Νικολαΐδης και η κα Μαρία Ράλλη αποφάσισαν να μετατρέψουν την 
αγάπη και το hobby τους για τη μοτοσικλέτα σε επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι προσπάθειές τους ξεκίνησαν το 1985, όταν ίδρυσαν την εταιρεία Tecnomoto Racing, η 
οποία είναι γνωστή για την πώληση εξοπλισμού μοτοσικλέτας.

Το 2003, ένα χρόνο μετά την ίδρυση της εταιρείας, προχώρησαν στην παραγωγή του πρώ-
του φίλτρου αέρος για το είδος μοτοσικλέτας YAMAHA TDM 900 σε ενοικιαζόμενο χώρο 
500 τ.μ.

Σήμερα η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητους χώρους παραγωγής με επιφάνεια 1.300 τ.μ. και 
έδρα στη Μάνδρα Αττικής, ενώ απαριθμεί 400 κωδικούς προϊόντων.

Σχετικά με το δίκτυο πωλήσεών της, αξίζει να αναφερθεί ότι η εταιρεία εξαπλώνεται σε 42 
χώρες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες έως και το Βιετνάμ, και ο τζίρος της προέρχεται κυρίως 
από το εξωτερικό.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα προϊόντα της προσφέρουν υψηλές επιδόσεις για μοτοσικλέ-
τες και αυτοκίνητα.

Μελέτη 5ης Περίπτωσης

Μία ελληνική κάβα βασισμένη στα ευρωπαϊκά πρότυπα

Η κάβα «Αρκάδικο κελάρι» βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Ο ιδρυτής της κάβας, ο κος 
Άγης Αγαπητός, ήταν μόλις 25 ετών και είχε τελειώσει το μεταπτυχιακό του στο Λονδίνο στο 
Μάνατζμεντ. Όταν επέστρεψε στην Αθήνα, αποφάσισε μαζί με τον μικρότερο αδελφό του και 
άλλους τρεις φίλους του να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Ο κος Αγαπητός στήριξε την ιδέα του στα όσα είχε παρατηρήσει στα wine bars της Αγγλίας, 
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προσπαθώντας να διαμορφώσει τον χώρο του καταστήματος έτσι, ώστε ο πελάτης να μπο-
ρεί να δοκιμάσει το κρασί πριν το αγοράσει. Δηλαδή προσέφερε στους αγοραστές του τη 
δυνατότητα της γευσιγνωσίας, η οποία είναι σημαντική στην τελική/σωστή επιλογή του 
συγκεκριμένου προϊόντος.

Η επιχειρηματικότητα και η επιχειρηματική ιδέα του κου Αγαπητού έρχεται να δώσει ένα 
σημαντικό μήνυμα στους επιχειρηματίες και στην επιχειρηματική δραστηριότητα που ανα-
πτύσσεται στην ελληνική αγορά.

Το μήνυμα εστιάζει στο γεγονός ότι η ελληνική αγορά έχει ανάγκη από νέες επιχειρηματικές 
ιδέες πρωτότυπου χαρακτήρα, φρέσκιας και διαφορετικής νοοτροπίας, σύγχρονων διαστά-
σεων. Το συγκεκριμένο παράδειγμα αποτελεί την καλύτερη συμβουλή, ότι η αναζήτηση και 
η εύρεση επιχειρηματικών ιδεών που σημειώνουν επιτυχία στο εξωτερικό θα μπορού-
σαν να ευδοκιμήσουν και στον τόπο μας. Η «αντιγραφή», όμως, στην επιχειρηματικότητα 
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Απαιτεί την κατάλληλη προσαρμογή της ιδέας στα δεδομένα της 
ελληνικής κοινωνίας και του Έλληνα καταναλωτή, που επιθυμεί την αποδοχή τους αρκεί η 
προσφορά των προϊόντων και των υπηρεσιών να του δίνει περαιτέρω χρησιμότητα.

Ως επιχειρηματική επιλογή είναι πλέον λανθασμένη η ανάπτυξη παρόμοιων με αυτές που 
λειτουργούν επιχειρήσεων. Η σημερινή πραγματικότητα απαιτεί επιχειρηματίες οι ιδέες 
των οποίων να καλύπτουν ό,τι λείπει από την αγορά, όπως έκανε και ο κ. Λαλίζας το 1982. 
Οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να μη χρειάζονται τεράστια κεφάλαια στο ξεκίνημά τους. 
Πλέον οι καιροί και η ανάπτυξη και η χρήση των τεχνολογιών δίνουν άνθηση ακόμη και 
στις επιχειρήσεις με δίκτυο πωλήσεων μέσω διαδικτύου.

Μελέτη 6ης Περίπτωσης

WhizTech: Μία επιχείρηση από αποφοίτους

που λόγω της κρίσης στην αγορά εργασίας έγιναν επιχειρηματίες

Η WhizTech δημιουργήθηκε από τους κ.κ. Μπάμπη Μακρυνικόλα, απόφοιτο τμήματος Χρη-
ματοοικονομικής και Τραπεζικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, και Διονύση Δανιλάτο, από-
φοιτο τμήματος Οικονομικών Επιστημών της ΑΣΟΕE. Λόγω της κρίσης στην αγορά εργα-
σίας, οι δύο φίλοι και συμμαθητές από το σχολείο δημιούργησαν το 2008 περίπου μία συμ-
βουλευτική εταιρεία σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και την εμπορική εκμετάλλευση του 
διαδικτύου, ακολουθώντας τις τάσεις εκείνης της εποχής. Το τελευταίο τους έργο στα πλαί-
σια της μικρής τους επιχείρησης αφορούσε στους επαγγελματικούς τίτλους και την επαγ-
γελματική εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη ιστοσελίδων, το περιεχόμενο των 
οποίων έχει στόχο την ενημέρωση και τη δημιουργία κοινοτήτων.
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Για τους δύο επιχειρηματίες, ηλικίας 25 ετών, της μικρής αυτής επιχείρησης τα συμπερά-
σματα από τη δική τους δράση είναι τα ακόλουθα:

§		Οι γενικές οικονομικές καταστάσεις και η αγορά εργασίας πολλές φορές αποτε-
λούν ευκαιρίες για όσους δεν μπορούν να εργαστούν σε άλλες επιχειρήσεις.

§		Οι νέες τεχνολογίες και η εκμετάλλευσή τους ως τάση της σύγχρονης εποχής μπο-
ρούν να αποτελέσουν μία σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία για όσους διαθέ-
τουν και προσθέτουν δημιουργικότητα.

   3.10.   Μερικά μυστικά της επιτυχημένης
επιχειρηματικής ιδέας

!

Η επιχειρηματική ιδέα χαρακτηρίζεται ως επιτυχημένη όταν συμβάλλει στην 
επίτευξη της επιχειρηματικής επιτυχίας.

Η επίτευξη της επιχειρηματικής επιτυχίας, από την άλλη, στηρίζεται στον 
εντοπισμό μιας ανάγκης ή μιας επιθυμίας του καταναλωτή μέσω της δημι-

ουργίας μιας επιχείρησης, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με ένα επιχειρηματικό μοντέλο.

Επομένως, ο καλύτερος τρόπος για να βρει κάποιος μία επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα 
είναι:

§		Πρώτα να «κοιτάξει γύρω του» για να αντιληφθεί τα προβλήματα, και

§		Στη συνέχεια να σκεφτεί τρόπους επίλυσης αυτών των προβλημάτων.

Ο επιχειρηματίας θα πρέπει, ωστόσο, να κατανοήσει ότι η κάλυψη της ανάγκης δεν σημαί-
νει αναγκαστικά επιχειρηματική επιτυχία, καθώς η επιχειρηματική επιτυχία, εκτός από μία 
καλή επιχειρηματική ιδέα, απαιτεί και την κατάλληλη οργάνωση και διοίκηση της επιχεί-
ρησης.

Τελευταία, όλο και περισσότερο εμφανίζονται ως καλές επιχειρηματικές ιδέες εκείνες που 
επιλύουν προβλήματα μεγάλων ομάδων πληθυσμού ή ειδικών ομάδων με συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά. Σήμερα η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση θα πρέπει να αναζητεί για την 
εξασφάλιση της επιτυχίας της τη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα.

Δεδομένης της δυσκολίας εύρεσης μιας επιχειρηματικής ιδέας, θα απαριθμήσουμε στη 
συνέχεια μερικές τεχνικές για το πώς να διευκολύνουμε την εύρεσή της.

Βασική αρχή του σκεπτικού μας όταν αναζητούμε μία επιχειρηματική ιδέα είναι η εξής: 
«Δεν υπάρχει καμία έτοιμη επιχειρηματική ιδέα με εγγυημένη επιτυχία».
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Αυτό είναι βέβαιο 100%, καθώς όπως είδαμε και σε προηγούμενες παραγράφους, η επι-
χειρηματική ιδέα συνδέεται με πολλές παραμέτρους, με τον επιχειρηματία, με το επιχειρη-
ματικό περιβάλλον κ.λπ. Επομένως, μία επιχειρηματική ιδέα η οποία είναι καλή για έναν 
επιχειρηματία μπορεί να μην ταιριάζει σε κάποιον άλλον.

Εν γένει, κατά την αναζήτηση μιας επιχειρηματικής ιδέας, θα πρέπει να έχεις υπόψη σου 
τα ακόλουθα:

1.  Επίλεξε ένα αντικείμενο δραστηριότητας με το οποίο σου αρέσει να ασχολείσαι, και 
φρόντισε να μάθεις όσα περισσότερα μπορείς για το αντικείμενο αυτό.

2.  Παρατήρησε το περιβάλλον και προσπάθησε να αντιληφθείς και να κατανοήσεις τα 
προβλήματα των καταναλωτών. Μία καλή ευκαιρία για να μπορείς να έχεις άμεση 
εικόνα για την αγορά είναι οι εμπορικές εκθέσεις. Παρατήρησε τις τάσεις της αγοράς 
και των καταναλωτών.

3.  Προσπάθησε να σκεφτείς λύσεις για τα προβλήματα των καταναλωτών που εντόπισες. 
Να έχεις πάθος για το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει 
να επικεντρώσεις το ενδιαφέρον σου σε αυτό που κάνεις. Το πάθος ενεργοποιεί την 
αφιέρωση εργασίας και ενέργειας στην επιχειρηματική ιδέα αλλά και στην επιχείρηση 
ώστε να γίνουν επιτυχημένες και οι δύο.

4.  Διερεύνησε τον ανταγωνισμό, δηλαδή όμοιες επιχειρήσεις, και τη δυνατότητα αντιγρα-
φής ιδεών, λύσεων, προϊόντων και υπηρεσιών στον κλάδο που μελετάς.

5.  Κατανόησε την ανάγκη της ρευστότητας. Ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να στηρίζεται 
μόνο στις «σπουδαίες ιδέες». Θα πρέπει επιπλέον να έχει κατανοήσει τις ανάγκες του 
για κεφάλαια και να έχει φροντίσει και σκεφτεί πού θα στηρίξει την επιχείρησή του, η 
οποία ειδικά στο ξεκίνημα χρειάζεται χρηματοδότηση.

6.  Απόκτησε αυτογνωσία. Φρόντισε να μάθεις τα πάντα γύρω από την επιχειρηματική 
ιδέα. Μην ξεχνάς τον εαυτό σου, όμως. Η ζωή σου τρέχει μαζί με την επιχειρηματική 
ιδέα και την επιχείρησή σου. Χρειάζεσαι, λοιπόν, ένα κόστος ζωής, έναν χρόνο ζωής. 
Γι’ αυτό υπολόγισε τις ανάγκες σου. Θεωρείς ότι μπορείς να τα καταφέρεις; Τότε υλο-
ποίησε την ιδέα σου.

Στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώνεται πλέον, θα πρέπει οι επι-
χειρηματικές ιδέες να εξαπλώνονται και εκτός Ελλάδος, δίνοντας τη δυνατότητα ακόμη 
και στην εγχώρια οικονομία να στηρίζεται σε εξωστρεφείς επιχειρήσεις που μπορούν να 
μάχονται και να εξάγουν την ανταγωνιστικότητά τους. Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέ-
πει να κατανοούν ότι βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, λόγω της γεωγραφικής θέσης τους 
και της πολιτισμικής προσέγγισης με άλλους λαούς, σε σχέση με εκείνες κάποιων άλλων 
χωρών. Αυτό τους προσφέρει δυνατότητες εισόδου σε ξένες αγορές. Η μάχη της εξωστρέ-
φειας μπορεί να μετατραπεί σε συνταγή επιτυχίας εάν συνοδευτεί με ανταγωνιστικό πλεο-
νέκτημα. Η επιτυχία σήμερα περισσότερο από ποτέ απαιτεί μοναδικό και διατηρήσιμο αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς η σύγκριση των επιχειρήσεων, όπως και των προϊόντων 
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και των υπηρεσιών που αυτές προσφέρουν, από τον καταναλωτή γίνεται όλο και περισ-
σότερο και μάλιστα σε καθημερινή βάση. Η μάχη, όμως, της εξωστρέφειας θα πρέπει να 
βασίζεται σε κάτι αποκλειστικά ελληνικό! Αυτό αποτελεί πολλές φορές ευκαιρία σχεδια-
σμού μοναδικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων ακόμη και για επιχειρήσεις που λει-
τουργούν στην Ελλάδα. Από την άλλη, η ποιότητα είναι ένα στοιχείο που απαιτεί η σημε-
ρινή κοινωνία και αποτελεί ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ελληνικής 
μικρής επιχείρησης. Η διάσταση της κοινωνικής ευθύνης και της περιβαλλοντικής ευθύ-
νης από τις ελληνικές επιχειρήσεις –αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί το παράδειγμα 
της APIVITA και της COCOMAT, οι οποίες στράφηκαν προς προϊόντα φιλικά με το περιβάλ-
λον– φαίνεται να ανταμείβεται από τον σύγχρονο και απαιτητικό καταναλωτή, ο οποίος δεί-
χνει την προτίμησή του σε φυσικές ύλες και παραδοσιακές συνταγές φιλικές προς το περι-
βάλλον και την υγεία του καταναλωτή. Η καινοτομία, από την άλλη, παραμένει μία δια-
χρονική ανταγωνιστική διάσταση της επιχειρηματικότητας. Προσοχή όμως, η καινοτομία 
δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και τεχνολογία. Για τις μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, η εισα-
γωγή της καινοτομίας θα μπορούσε να συνδυάσει διαφορετικές καινοτομίες σε διαφορε-
τικούς τομείς, όπως παραγωγική διαδικασία, προϊόν ή υπηρεσία, τρόπος εξυπηρέτησης, 
ιδέες βάσει της ελληνικής παράδοσης κ.λπ. Ένας έξυπνος συνδυασμός των ανωτέρω μπο-
ρεί στην ουσία να παραγάγει καινοτομία για μία μικρή επιχείρηση.

Συνοψίζοντας την Υποενότητα 3, η οποία ουσιαστικά αφιερώθηκε στην επιχειρηματική ιδέα, 
τονίζουμε ότι η επιχειρηματική ιδέα συνδέεται με τον επιχειρηματία, τη δική του γνώση, 
εμπειρία και κουλτούρα. Αντικατοπτρίζει τον ίδιο, τις φιλοδοξίες του και τα όνειρά του, τις 
επιδιώξεις του για το επαγγελματικό του μέλλον και το όραμα της επιχείρησης που πρόκει-
ται να δημιουργήσει ή που έχει ήδη δημιουργήσει.

Για τον λόγο αυτό η αναζήτηση μιας επιχειρηματικής ιδέας πρέπει να ξεκινάει από τις φιλο-
δοξίες του επιχειρηματία και να λαμβάνει υπόψη τις φιλοδοξίες των καταναλωτών και των 
ανταγωνιστών. Θα πρέπει, επιπλέον, να ταιριάζει με όλους αυτούς, προκειμένου να είναι 
μοναδική και αληθινή χωρίς να χάνει τη ρεαλιστικότητα και την ταυτότητά της στην προσπά-
θεια της επιχειρηματικής επιτυχίας, δηλαδή να είναι μία νεωτεριστική επιχειρηματική ιδέα 
μιας ελληνικής μικρής επιχείρησης.
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Αυτοαξιολόγηση

    Ερωτήσεις
1.  Δώστε τον ορισμό της επιχειρηματικής ιδέας.

2.  Από τι κρίνεται η επιτυχία ενός επιχειρηματία;

3.  Ποια θεωρείται καλή επιχειρηματική ιδέα;

4.  Ποια είναι τα στάδια της διαδικασίας που ακολουθούνται από τη σύλληψη/ανακάλυψη 
της επιχειρηματικής ιδέας μέχρι και την πρακτική εφαρμογή της;

5.  Ποιες είναι οι πηγές επιχειρηματικών ιδεών;

6.  Ποιες είναι οι δύο γενικές κατηγορίες των επιχειρηματικών ιδεών;

7.  Βάσει ερευνών πού στηρίζεται η επιτυχία της επιχειρηματικής ιδέας;

8.  Τι θεωρούμε έξυπνη επιχειρηματική ιδέα; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της;

9.  Τι απαιτεί η εύρεση μιας αποτελεσματικής επιχειρηματικής ιδέας;

10.  Ποιοι παράγοντες συντελούν σε ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;
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Ασκήσεις   

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1.  Η επιχειρηματικότητα είναι διοίκηση επιχειρήσεων.

    Σωστό                                              Λάθος

2. Η επιχειρηματική ιδέα είναι το επίκεντρο της δραστηριότητας μιας επιχείρησης.

    Σωστό                                              Λάθος

3.  Μία επιχειρηματική ιδέα μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της εξαγωγής συμπερα-
σμάτων σχετικά με τον τρόπο διανομής του προϊόντος-υπηρεσίας.

    Σωστό                                              Λάθος

4. Η συμμετοχή σε αλυσίδα τυποποιημένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Franchising) 
αποτελεί μιμητική επιχειρηματική ιδέα.

    Σωστό                                              Λάθος

5.  Η διαφοροποίηση των προϊόντων ή υπηρεσιών με σκοπό την προσαρμογή τους στις 
νέες προτιμήσεις των καταναλωτών αποτελεί καινοτομική επιχειρηματική ιδέα.

    Σωστό                                              Λάθος
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Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1.  Η δημιουργία, η ανάπτυξη και η μεγέθυνση μιας επιχείρησης είναι συνδυασμός 

 Α. Του επαγγελματισμού.

 Β. Της τύχης – κάτι που πιστεύουν οι περισσότεροι από εμάς.

 Γ. Της εξεύρεσης πόρων.

 Δ. Της εφαρμογής κατάλληλων τεχνικών οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης.

2. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προκύπτει από:

 Α. Την καινοτομία και τον νεωτερισμό του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

 Β. Την τεχνολογία που ενσωματώνεται στις πρακτικές παραγωγής ή επεξεργασίας του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας.

 Γ. Τη γνώση της αγοράς.

 Δ. Τη δημιουργία νέου ανταγωνιστή.

3.  Ρόλοι ατόμων που συμμετέχουν στη διαδικασία ανάπτυξης ιδεών δεν αποτελούν:

 Α. Ο δημιουργός.

 Β. Ο υποστηρικτής.

 Γ. Ο διαμορφωτής.

 Δ. Ο βοηθός.

4. Ο προσανατολισμός προς την αγορά δεν αφορά σε:

 Α. Εστίαση στον καταναλωτή.

 Β. Εστίαση στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.

 Γ. Εστίαση στον ανταγωνισμό.

 Δ. Εστίαση σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον.

5.  Τι συνήθως δεν εξετάζουμε για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων επιτυχίας μιας 
επιχειρηματικής ιδέας;

 Α. Τη γνώση της τεχνολογίας.

 Β. Την εμπειρία στο αντικείμενο.

 Γ. Τις ικανότητες.

 Δ. Τη μοναδικότητα εισόδου.
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Παράρτημα

Απαντήσεις ερωτήσεων
1. Απάντηση στην παράγραφο 3.1.
2. Απάντηση στην παράγραφο 3.1.
3. Απάντηση στην παράγραφο 3.1.
4. Απάντηση στην παραγράφο 3.1.
5. Απάντηση στην παράγραφο 3.2.
6. Απάντηση στην παράγραφο 3.2.
7. Απάντηση στην παράγραφο 3.3.
8. Απάντηση στην παράγραφο 3.4.
9. Απάντηση στην παράγραφο 3.4.
10. Απάντηση στην παράγραφο 3.5.

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

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

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. α, β, δ (Παράγραφος 3.1)
2. δ (Παράγραφος 3.4)
3. δ (Παράγραφος 3.2)
4. β (Παράγραφος 3.4)
5. α (Παράγραφος 3.7)
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Βοηθητικό μελέτης

  

      Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

§	 Langdon, K. (2004). Οι 100 σπουδαιότερες επιχειρηματικές ιδέες για να δημιουργήσετε 
την επιχείρηση των ονείρων σας. Αθήνα: Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας.

§	 Langdon, K. (2004). Οι 100 σπουδαιότερες επιχειρηματικές ιδέες όλων των εποχών. 
Αθήνα: Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας.

§		Μαγνήσαλης, Γ. Κ. (1990). Δημιουργική: Θεωρία & Τεχνική για την Ανάπτυξη της Δημι-
ουργικότητας. Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks.

§	 Μαγνήσαλης, Γ. Κ. (1998). Μηχανισμοί Μεθόδων Παραγωγής Ιδεών. Αθήνα: Εκδόσεις 
Interbooks. (Προτείνεται σε όσους θέλουν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στην 
παραγωγή ιδεών).

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

§  http://www.in2life.gr/everyday/career/articles/190134/article.aspx, Ηλεκτρονική Πρό -
 σβαση στο άρθρο «Νέες επιχειρήσεις: 9 «τρελές» ιδέες για πρωτοπόρους».

Στη συνέχεια, ακολουθούν τρεις ηλεκτρονικές διευθύνσεις στις οποίες θα μπορούσε 
κάποιος να βρει παραδείγματα επιχειρηματικών ιδεών. Προσοχή: Αυτές οι ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις περιέχουν υλικό στα Αγγλικά.

§  Entrepreneur - Business Idea Center http://www.entrepreneur.com/businessideas/
index.html, Ηλεκτρονική πρόσβαση σε παραδείγματα επιχειρηματικών ιδεών.

§  ZeroMillion.com-The Top Entrepreneurship Resource on Line, http://www.zeromillion.
com/ young/business-ideas.html

§  MySmallBiz.com - Business Ideas Online, http://www.mysmallbiz.com/
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4. Δικτύωση και πληροφόρηση 
 του μικρομεσαίου επιχειρηματία

4η ΕΝΟΤΗΤΑ
      Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

§	 Langdon, K. (2004). Οι 100 σπουδαιότερες επιχειρηματικές ιδέες για να δημιουργήσετε 
την επιχείρηση των ονείρων σας. Αθήνα: Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας.

§	 Langdon, K. (2004). Οι 100 σπουδαιότερες επιχειρηματικές ιδέες όλων των εποχών. 
Αθήνα: Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας.

§		Μαγνήσαλης, Γ. Κ. (1990). Δημιουργική: Θεωρία & Τεχνική για την Ανάπτυξη της Δημι-
ουργικότητας. Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks.

§	 Μαγνήσαλης, Γ. Κ. (1998). Μηχανισμοί Μεθόδων Παραγωγής Ιδεών. Αθήνα: Εκδόσεις 
Interbooks. (Προτείνεται σε όσους θέλουν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στην 
παραγωγή ιδεών).

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

§  http://www.in2life.gr/everyday/career/articles/190134/article.aspx, Ηλεκτρονική Πρό -
 σβαση στο άρθρο «Νέες επιχειρήσεις: 9 «τρελές» ιδέες για πρωτοπόρους».

Στη συνέχεια, ακολουθούν τρεις ηλεκτρονικές διευθύνσεις στις οποίες θα μπορούσε 
κάποιος να βρει παραδείγματα επιχειρηματικών ιδεών. Προσοχή: Αυτές οι ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις περιέχουν υλικό στα Αγγλικά.

§  Entrepreneur - Business Idea Center http://www.entrepreneur.com/businessideas/
index.html, Ηλεκτρονική πρόσβαση σε παραδείγματα επιχειρηματικών ιδεών.

§  ZeroMillion.com-The Top Entrepreneurship Resource on Line, http://www.zeromillion.
com/ young/business-ideas.html

§  MySmallBiz.com - Business Ideas Online, http://www.mysmallbiz.com/

4.1. Τι σημαίνει δικτύωση;

 4.2. Γιατί χρειάζεται να είμαστε δικτυωμένοι;

 4.3. Πληροφόρηση του μικρομεσαίου επιχειρηματία

 4.4. Πληροφόρηση σχετικά με την επιχειρηματικότητα

 4.5. Πληροφόρηση σχετικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον

 4.6. Ειδική πληροφόρηση του μικρομεσαίου επιχειρηματία

 4.7. Η κοινωνική δικτύωση: μία ευκαιρία για τη μικρομεσαία 
επιχείρηση

4.8. Πρακτικές δικτύωσης της μικρομεσαίας επιχείρησης
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Εισαγωγή

Στόχος

Στόχος αυτής της υποενότητας είναι η κατανόηση της σημασίας της δικτύω-
σης και της πληροφόρησης για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία και τη μικρο-
μεσαία επιχειρηματικότητα.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας υποενότητας:

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

● να κατανοείς την έννοια της δικτύωσης,

● να αναγνωρίζεις τη χρησιμότητα της δικτύωσης,

●  να γνωρίζεις μερικές πηγές ενημέρωσης για θέματα σχετικά με τα όσα 
απασχολούν έναν μικρομεσαίο επιχειρηματία.

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

● να αναζητείς σε κατάλληλες πηγές την ενημέρωση που χρειάζεσαι,

	●  να δικτυωθείς αποτελεσματικά, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτι-
μήσεις σου.

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

●  να κατανοείς τον ρόλο της δικτύωσης για την περαιτέρω ανάπτυξη της 
επιχείρησής σου αλλά και την προσωπική σου ως επιχειρηματίας.

●  να αντιλαμβάνεσαι την αναγκαιότητα της διαρκούς ενημέρωσης στη 
σωστή λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων.
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Έννοιες - κλειδιά

§	 Δικτύωση

§	 Διεθνοποίηση

§	 Βασικές δομές στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

§	 Βασικοί λόγοι δικτύωσης

§	 Επιχειρηματικά δίκτυα

§	 Πληροφόρηση

§	 Κοινωνική δικτύωση

Σύντομη περιγραφή ενότητας

Στην Υποενότητα 4, παρουσιάζονται νέες έννοιες για την πραγματικότητα των μικρομε-
σαίων ελληνικών επιχειρήσεων, με στόχο τη στήριξη του μικρομεσαίου επιχειρηματία και 
τη διευκόλυνσή του προκειμένου να δικτυωθεί και να ενημερωθεί άμεσα και εύκολα.

Παρουσιάζονται πηγές για τη σωστή δικτύωση και πληροφόρηση σε οργανωμένη μορφή 
και ανάλογα με τα θέματα και τους τομείς που απασχολούν τον μικρομεσαίο επιχειρηματία.

Η υποενότητα αυτή παρέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες για όσους θέλουν να εκμεταλ-
λευτούν τις ευκαιρίες που δίνει η δικτύωση και η πληροφόρηση.

Δεδομένου του συχνά μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, είναι πλέον απαί-
τηση της εποχής που ζούμε να ενημερωνόμαστε συνεχώς για το τι συμβαίνει γύρω μας και 
γύρω από την επιχείρησή μας.
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   4.1.    Τι σημαίνει δικτύωση;

Στην παρούσα υποενότητα θα διαλευκάνουμε το μυστήριο της δυσκολίας της 
δικτύωσης, η οποία στην εποχή που ζούμε δεν απαιτεί ιδιαίτερο επιχειρημα-
τικό «κόπο», φτάνει μόνο να γνωρίζει κάποιος τον σωστό προς τούτο «τρόπο».

Στον σύγχρονο οικονομικό και επιχειρηματικό κόσμο, οι μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις αποτελούν τον βασικό όγκο του αριθμού των επιχειρήσεων και το 

συστατικό στοιχείο της δομής των εθνικών οικονομιών και κοινωνιών, βάσει της δυνατό-
τητας της ελεύθερης ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.

Η διαχρονική πορεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δείχνει ότι η επιχειρηματική τους 
δραστηριότητα συμβάλλει καθοριστικά:

§		στην οικονομική ανάπτυξη,

§		στην παραγωγή,

§		στην απασχόληση,

§		στην κοινωνική συνοχή, και

§		στην αποκέντρωση.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

§		αποτελούν σχεδόν το 95% του συνόλου των επιχειρήσεων,

§		απασχολούν περίπου το 70% του συνολικού εργατικού δυναμικού,

§		συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης σε ποσοστό που κυμαίνεται από 
60-80% σε ετήσια βάση.

Σε εθνικό επίπεδο, τα στατιστικά στοιχεία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μας ενημερώ-
νουν για τα ακόλουθα:

§	Η συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις με προσωπικό έως και 10 άτομα, οι οποίες ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες:

●	 	 σε εκείνες οι οποίες χαρακτηρίζονται λόγω του τρόπου λειτουργίας τους ως 
οικογενειακού χαρακτήρα, και

●	 	 σε εκείνες που στην ουσία αφορούν σε ποσοστό αυτο-απασχόλησης το οποίο 
παρουσιάζει διαρκή αύξηση.
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§		Σχεδόν το 74% του ελληνικού εργατικού δυναμικού απασχολείται σε επιχειρήσεις 
μεγέθους έως και 50 εργαζομένων, οι οποίοι απορροφούν σχεδόν το 60% των εσόδων 
των επιχειρήσεων.

Αυτό που παρατηρείται στο επιχειρηματικό περιβάλλον, σε αντίθεση με τις 
προσπάθειες και τη συνεισφορά των μικρομεσαίων επιχειρηματιών στην 
εθνική οικονομία, είναι ότι:

§	 Πλέον οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να δραστηριοποιηθούν 
σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον, βασικό στοιχείο του οποίου αποτελεί 
η διεθνοποίηση, συνοδευόμενη από την απελευθέρωση των αγορών, 
τη δύναμη της γνώσης και της τεχνολογίας και κυρίως τη δύναμη της 
πληροφόρησης.

§	 Το επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έναν διαρκώς αυξα-
νόμενο ανταγωνισμό, ο οποίος δημιουργεί όλο και περισσότερες απει-
λές και κινδύνους για τη μικρομεσαία επιχείρηση.

§	 Από την άλλη πλευρά, οι αναφερόμενες εξελίξεις συμβάλλουν στην επι-
τυχία εκείνων που μπορούν να διαχειριστούν τις αλλαγές στη δημιουρ-
γία ευκαιριών και στη δυνατότητα εκμετάλλευσης των ευκαιριών αυτών 
όσον αφορά:

●  στις τεχνολογίες,

●  στις αγορές και το πελατολόγιο, και, τέλος,

●	 στην εύρεση και εκμετάλλευση νέων τρόπων χρηματοδότησης.

! Η σύγκριση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τις ευρωπαϊ-
κές αποκαλύπτει ότι τα προβλήματα είναι περισσότερα για τις ελληνικές, και 
αφορούν στα ακόλουθα επιπρόσθετα μειονεκτήματα:

§		κακή εσωτερική οργάνωση που απέχει πολύ από τη σωστή οργανωτική και δια-
χειριστική μεθοδολογία,

§		υστέρηση στη χρήση της τεχνολογίας,

§		έλλειψη συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις, ενώ οι επιχειρηματικές συνεργασίες 
μικρομεσαίων δεν αποτελούν στόχο γι’ αυτούς παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντι-
μετωπίζουν,

§		έλλειψη εσωτερικής και εξωτερικής δυνατότητας για ανάληψη και αντιμετώπιση 
επιχειρηματικών κινδύνων, με στόχο σημαντικά ανοίγματα στην εσωτερική και 
εξωτερική αγορά,
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§		απόσταση από την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις εξαγωγικές 
δραστηριότητες.

Όπως αναφέρθηκε, οι εξελίξεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος απαι-
τούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν μία πρόκληση, που 
πλέον, συνδυαζόμενη με τις εθνικές οικονομικές εξελίξεις, αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για την ανάπτυξή τους αλλά πολλές φορές ακόμη και για την 
επιβίωσή τους. Μιλάμε, λοιπόν, για τη ανάπτυξη των εξαγωγικών δραστηρι-

οτήτων, ή, όπως επιχειρηματικά θα λέγαμε, για τη διεθνοποίηση της ελληνικής μικρομε-
σαίας επιχείρησης.

Η διεθνοποίηση μιας επιχείρησης ως διαδικασία είναι αρκετά δύσκολη, ειδικά για τη 
μικρομεσαία που έχει περιορισμένες δυνατότητες αλλά και συγκεκριμένους πόρους.

Στη διευκόλυνση και επιτάχυνση της διαδικασίας διεθνοποίησης μιας επι-
χείρησης συμβάλλουν άμεσα:

§		η αύξηση των διαύλων επικοινωνίας καθώς και του τρόπου επικοινωνίας με 
άλλες επιχειρήσεις και το περιβάλλον,

§		η αυξανόμενη ανάμειξη του επιχειρηματία σε πληροφορίες και πληροφόρηση σχε-
τική, αλλά και γενική με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, εντός και εκτός της 
χώρας,

§		η υιοθέτηση των νέων μέσων τεχνολογίας και επικοινωνίας, ή όπως αλλιώς απο-
καλούνται των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ),

§		η υιοθέτηση επιχειρηματικών πρακτικών που διακρίθηκαν για τη συμβολή τους 
στην επιχειρηματική επιτυχία· γι’ αυτό ο επιχειρηματίας θα πρέπει να ενημερώνε-
ται συνεχώς για τις εξελίξεις στον κλάδο του και τις καλές πρακτικές άλλων ομό-
λογων επιχειρηματιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

§		η παρατήρηση των εξελίξεων στις αγορές του εξωτερικού για όμοια προϊόντα και 
υπηρεσίες σχετικά με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και την 
εκδήλωση νέων τάσεων στις προτιμήσεις και στη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Η διαδικασία διεθνοποίησης συνήθως βρίσκει σημαντικά εμπόδια στην εμπορική οργά-
νωση των επιχειρήσεων, δηλαδή στην οργάνωση των λειτουργιών μάρκετινγκ και πωλή-
σεων, και γενικά στην εξωτερική διάχυση του επιχειρηματικού αποτελέσματος των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό συνήθως απαιτεί:

§		σωστές τεχνικές μάρκετινγκ,

§		σημαντική χρηματοδότηση, και, τέλος,
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§		υποστήριξη της εσωτερικής δομής από τεχνολογική υποδομή και εκσυγχρονισμό.

Όλοι γνωρίζουμε ότι τα προαναφερόμενα δεν μπορούν να υλοποιηθούν παρά μόνο με την 
επένδυση τεράστιων κονδυλίων σε διαφήμιση, προβολή, αγορές ακριβού εξοπλισμού κ.λπ.

Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, όμως, διαθέτει πληθώρα χαρακτηριστι-
κών και όπως είδαμε και στην παράγραφο 1.2 είναι μία δυναμική επιχειρη-
ματικότητα, δηλαδή αναπτύσσεται διαχρονικά βρίσκοντας μόνη της τα προς 
την επιβίωση του επιχειρήματός της. Για τις ανάγκες ανάπτυξης, αλλά κυρίως 
για την επιβίωσή της, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα αναγκάστηκε να 

λύσει το πρόβλημα της εκπλήρωσης των απαιτήσεων που της υπέβαλε η διεθνοποίηση 
μέσω της δικτύωσης.

Η δικτύωση στην αρχή αποτελούσε για τους μικρομεσαίους μία άτυπη διαδικασία και 
κινήθηκε περισσότερο σε επίπεδο στήριξης των επιχειρήσεων. Σήμερα, όμως, αποτελεί 
παγκοσμίως μία πολύ σημαντική έννοια που προσδίδει ανεξάντλητες ευκαιρίες και δυνα-
τότητες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η επιχειρηματική δικτύωση συνίσταται στην αλληλεξάρτηση εταιρειών 
συνήθως σε καθετοποιημένη δομή που συνδέει πελάτες και προμηθευτές, 
έτσι ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία σε όλους.

Η καθετοποιημένη δομή δημιουργείται όταν η δικτύωση συμβάλλει στη 
δημιουργία μιας ομάδας επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε 

διαφορετικούς κλάδους και απλώς συνδέονται επιχειρηματικά με τον έναν ή τον άλλον 
τρόπο, δηλαδή η συνεργασία τους τις αλληλο-ωφελεί. Η αλληλεξάρτηση της επιχειρημα-
τικής δικτύωσης μπορεί να περιλαμβάνει ένα ευρύτατο δίκτυο επιχειρήσεων και οργανι-
σμών για την ανάπτυξη και τη διανομή συγκεκριμένων ή διαφόρων προϊόντων, καθώς και 
τη διαφήμιση και την προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των μελών του 
δικτύου στο οποίο μπορεί να είναι μέλη ακόμη και ιδρύματα έρευνας.

Η έννοια της δικτύωσης πολλές φορές μπορεί να καταλήξει σε στρατηγικές συμμαχίες και 
συνεργασίες, ή σε ανάπτυξη της καινοτομίας των αλληλεξαρτώμενων εταιρειών, με σκοπό 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ευρύτερη εδραίωσή τους στην αγορά.

Σε αρκετές περιπτώσεις, όμως, η δικτύωση αποκτά και γεωγραφικό χαρακτήρα, ώστε οι 
επιχειρήσεις να εκμεταλλεύονται χωροταξικά πλεονεκτήματα, μείωση του κόστους των 
μεταφορών και μείωση του χρόνου επικοινωνίας με τους πελάτες και τις αγορές στις 
οποίες απευθύνονται.

Βασικό χαρακτηριστικό της δικτύωσης αποτελεί η διάχυση της πληροφόρησης και της 
τεχνογνωσίας πάνω σε κάθε είδους θέματα που ενδυναμώνουν το επιχειρηματικό δίκτυο 
και τη θέση όλων των επιχειρήσεων του δικτύου στην αγορά.
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Ακόμα, η ανταλλαγή πληροφοριών άπτεται πολλών ζητημάτων, νομικού, οικονομικού, 
φορολογικού, διοικητικού χαρακτήρα, ή χρηματοδότησης και επιχειρηματικών διαδικα-
σιών.

! Αυτό σημαίνει ότι η δικτύωση ωφελεί τις επιχειρήσεις στην ανταλλαγή επι-
χειρηματικής εμπειρίας μέσω:

§		της εκμετάλλευσης των δυνάμεων του συνόλου των επιχειρήσεων του δικτύου,

§		της εξάλειψης των αδυναμιών των ξεχωριστών μελών βάσει της αλληλοϋποστή-
ριξης του συνολικού δικτύου,

§		της εκμετάλλευσης των ευκαιριών του δικτύου, άρα της αύξησης και ενδυνάμω-
σης των ευκαιριών για κάθε μέλος ξεχωριστά,

§		της ευκολότερης αντιμετώπισης των απειλών μέσω της δυναμικής του δικτύου.

Στην ελληνική πραγματικότητα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρουσιά-
ζουν:

§		Υστέρηση ως προς τη διάθεση για δικτύωση και συνεργασία, ενώ αυτή η πρακτική 
δεν ενθαρρύνεται από το κράτος όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες, για παράδειγμα 
την Ισπανία και την Ιταλία.

§		Από την άλλη, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες συνήθως διακατέχονται από επιφυ-
λακτικότητα και διστακτικότητα, θεωρώντας ότι η έννοια της δικτύωσης αντιστρα-
τεύεται το ατομικό τους όφελος, ή αδυνατούν να κατανοήσουν τα πλεονεκτήματά 
της.

Παρ’ όλα αυτά, η έμφυτη ανάγκη της επιχειρηματικής επιβίωσης σε περιοχές αποκλει-
σμένων ευκαιριών φαίνεται να έχει αποτελέσει τον λόγο των προσπαθειών ανάπτυξης 
συνεταιρισμών ή άλλων μορφών συνεργασιών σε επίπεδο προβολής και ανάπτυξης ή 
χρήσης υποδομών. Ταυτόχρονα, γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης επαγγελματικών συλλό-
γων με σκοπό την πληροφόρηση και τη βελτίωση της δικτύωσης των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων.

Η λειτουργία αυτών των οργανισμών κρίνεται αρκετά σημαντική αφού εξυπηρετεί ανάγκες 
ανταλλαγής γνώσης και προσφέρει ενημέρωση, υποδεικνύοντας μία κουλτούρα συνεργα-
σίας που έρχεται να αντιστρέψει το κλίμα εσωστρέφειας και απομόνωσης το οποίο χαρα-
κτηρίζει σε αρκετές περιπτώσεις τις μικρές και συνήθως οικογενειακές ελληνικές επιχει-
ρήσεις.
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Πάντως, η οποιαδήποτε προσπάθεια στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον πρέπει να 
διακατέχεται από ενθάρρυνση του κλίματος της συνεργασίας, ενώ τα σχήματα που προκύ-
πτουν από τη δικτύωση οφείλουν να εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματά της.

! Επομένως, μερικά από τα πιο σημαντικά οφέλη που αναδεικνύει η επιχει-
ρηματική δικτύωση είναι:

§		η εύρεση επιχειρηματικών ευκαιριών,

§		η συνολικότερη και πληρέστερη κατανόηση των αναγκών και των τάσεων της 
αγοράς,

§		η παροχή αλληλοβοήθειας και υποστήριξης συμβουλευτικού τύπου.

Άλλωστε, η δικτύωση μπορεί να αποτελεί και τη μοναδική λύση επιβίωσης σε κλάδους 
όπου εισέρχονται και προσφέρουν τα προϊόντα τους μεγάλες επιχειρήσεις με υψηλά κεφά-
λαια και μονοπωλιακή δύναμη. Η μείωση του κόστους, η εκμετάλλευση γεωγραφικών 
πλεονεκτημάτων, η αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων και η δυνατότητα απόκτησης 
πληροφοριών, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη καινοτομιών, αποτελούν σημαντικά αμυ-
ντικά σημεία απέναντι στην εισβολή μεγαλύτερων επιχειρήσεων, ώστε να διατηρηθούν τα 
μερίδια αγοράς και οι πωλήσεις σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Η δικτύωση, η στήριξη, η ενημέρωση και η πληροφόρηση των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων στην Ελλάδα παρέχονται από φορείς, οι δραστηριότητες των οποίων έχουν ως στόχο 
την ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ειδικά, και 
των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας εν γένει.

Σε σχετική έρευνα του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις Μικρομεσαίες Επι-
χειρήσεις του Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χει-
ροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), βασικές δομές για τη στήριξη των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα αποτελούν οι εξής κατηγορίες φορέων:

§		Τα Επιμελητήρια,

§		Οι Κλαδικοί Σύνδεσμοι,

§		Οι Επαγγελματικές Ομοσπονδίες,

§		Οι Κλαδικές Ομοσπονδίες,
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§		Οι Κλαδικές Ενώσεις1, και

§		Λοιποί φορείς.

Η στήριξη που παρέχουν οι ανωτέρω φορείς προς τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις αφορά κυρίως στα ακόλουθα:

§		Αντιπροσώπευση της επιχειρηματικής δράσης και της συμβολής στην παραγωγι-
κότητα της χώρας σε κυβερνητικούς οργανισμούς.

§		Διαμεσολάβηση και εκπροσώπηση στη θέσπιση πολιτικής ενίσχυσης της επιχει-
ρηματικότητας.

§		Γενική ενημέρωση και πληροφόρηση μελών.

§		Διερεύνηση μελετών και ερευνών για τον χώρο των μικρομεσαίων γενικά ή ανά 
κλάδο.

§		Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

§		Διαμεσολάβηση σε εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση.

§		Ενέργειες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω της προώθησης των 
εξαγωγών και των συνεργασιών με το εξωτερικό.

!

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αναπτυχθεί ένας πολύ σημαντικός δίαυ-
λος δικτύωσης, ενημέρωσης και πληροφόρησης ο οποίος στηρίζεται στις 
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, έχοντας ως βάση το διαδί-
κτυο. Μέσω του διαδικτύου, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας μπορεί να απο-
κτήσει πρόσβαση σε ενημέρωση και πληροφόρηση, αλλά και να αποτελέσει 

μέλος των φόρουμ2 σε διάφορες πηγές και οργανωμένες ιστοσελίδες γενικής και ειδικής 
πληροφόρησης. Επιπλέον, έναν πολύ σημαντικό τρόπο επαγγελματικής δικτύωσης αποτε-
λούν και τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης τα οποία θα αναφέρουμε στη συνέχεια.

1.  Καθώς οι κλάδοι που συνθέτουν την οικονομία είναι πολλοί, για την εύρεση των κλαδικών φορέων και 
οργανώσεων προτείνουμε μία σχετική αναζήτηση στο διαδίκτυο ανάλογα με τον κλάδο της δικής σου επι-
χειρηματικής δραστηριότητας.

2.  Το Φόρουμ είναι ένα σύστημα σχέσεων μεταξύ ατόμων, στα οποία προσφέρονται οι αντικειμενικές δυνατό-
τητες για να αναπτύξουν τις αναγκαίες ατομικές και συλλογικές ικανότητες πληροφόρησης, διαλόγου, δια-
μόρφωσης θέσεων και διασύνδεσης δράσεων των προσώπων, τα οποία συμμετέχουν στις διαδικασίες του 
Φόρουμ, και των κοινωνικών σωμάτων, στα οποία ανήκουν τα πρόσωπα αυτά.

 Πηγή: http://dcorfu.blogspot.com/2008/03/blog-post_1770.html: Τι είναι πραγματικά ένα φόρουμ στο Ίντερνετ;
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Στην υποενότητα αυτή θα γίνει μία επισκόπηση των:

§	 βασικών ελληνικών φορέων μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας,

§	 φορέων γενικής πληροφόρησης για την επιχειρηματικότητα,

§	 φορέων πληροφόρησης για το επιχειρηματικό περιβάλλον,

§	 ιστοσελίδων ειδικής πληροφόρησης του μικρομεσαίου επιχειρηματία.

§	 Τέλος, ειδική αναφορά θα γίνει στα ευρέως γνωστά εργαλεία κοινωνι-
κής δικτύωσης και στην επαγγελματική χρήση τους από τις επιχειρή-
σεις.

Οι φορείς που αναφέρονται ως πηγή πληροφόρησης και δικτύωσης συνοδεύονται από τις 
αντίστοιχες ιστοσελίδες τους, προκειμένου να διευκολυνθεί ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας 
και μέσω της χρήσης του διαδικτύου να έχει άμεση πρόσβαση στη σχετική πληροφόρηση.

   4.2.    Γιατί χρειάζεται να είμαστε δικτυωμένοι;

Από τη δεκαετία του ’70, δημιουργήθηκε η ανάγκη συνεργασίας των μικρότε-
ρων επιχειρήσεων με σκοπό την αντιμετώπιση των ισχυρότερων επιχειρή-
σεων που απειλούσαν τους κύκλους εργασιών και τα μερίδια αγοράς τους.

Σε αυτή την προσπάθεια αρωγός στάθηκε πολλές φορές το Δημόσιο, ειδικά σε χώρες όπως 
η Ιταλία και η Δανία, με εκστρατείες δημοσιότητας και ενθάρρυνσης των επιχειρηματικών 
συμμαχιών και συνεργασιών.
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! Οι τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους μία μικρομεσαία επιχείρηση θα επι-
λέξει να διαμορφώσει κάποια συνεταιριστική συμμαχία3 ή συνεργασία είναι 
οι ακόλουθοι:

§		Μία μικρομεσαία επιχείρηση που δεν παράγει όλα όσα είναι απαραίτητα για την 
ολοκλήρωση του προϊόντος της, συχνά στρέφεται σε άλλες επιχείρησεις οι οποίες 
παράγουν τα επιμέρους προϊόντα που ενσωματώνονται στο τελικό της προϊόν.

Οι δαπάνες που αφορούν στα επιμέρους αυτά προϊόντα καλούνται δαπάνες συναλ-
λαγών και ανάλογα με το προϊόν και το ύψος της παραγωγής της επιχείρησης 
μπορεί να αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του κόστους του τελικού προϊόντος. Σκο-
πός και όφελος από μία τέτοιου είδους συμμαχία είναι η μέγιστη αξιοποίηση των 
άλλων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ώστε να μειώνονται στον μέγιστο δυνατό 
βαθμό τα κόστη και οι δαπάνες συναλλαγών της επιχείρησης με άλλους προμη-
θευτές. Όσον αφορά τα μέλη της συνεργασίας, όφελος μιας τέτοιας συνεργασίας 
αποτελούν οι αμοιβαίες συναλλαγές καθώς μία τέτοια συνεργασία τούς εξασφαλί-
ζει ουσιαστικά «πελατολόγιο».

§		Ένας σημαντικός δεύτερος λόγος που ευνοεί τη δημιουργία συμμαχιών είναι η 
καλύτερη αξιοποίηση των πόρων.

Όλες οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους κάποιους δεδομένους πόρους, οι 
οποίοι συνήθως υπολείπονται των αναγκών τους. Δηλαδή, συχνά είναι απαραίτη-
τοι επιπρόσθετοι πόροι, τους οποίους όμως η εταιρεία μπορεί να μην είναι σε θέση 
να αγοράσει. Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει κοι-
νούς πόρους των μελών μιας στρατηγικής συμμαχίας για να βελτιώσει την αποδο-
τικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη θέση της μέσα στην αγορά μαζί με τις υπό-
λοιπες επιχειρήσεις που συνθέτουν τη συνεταιριστική συμμαχία.

§		Παράλληλα, ένας σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη συνεργασιών είναι 
και η ανάπτυξη γνώσης, τεχνολογίας και κουλτούρας.

Η επιχειρηματική δικτύωση μεταξύ των επιχειρήσεων προσφέρει πρόσβαση σε 
πολλά επιχειρηματικά περιβάλλοντα και γνώση του εσωτερικού και άλλων επιχει-
ρήσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχει διάχυση της γνώσης και να γίνεται αντιληπτή 
η εταιρική κουλτούρα άλλων εταιρειών. Με τον τρόπο αυτό τα θετικά στοιχεία των 
επιχειρήσεων δανείζονται σε όλες τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ενώ, παράλ-
ληλα, ενισχύεται η οργανωσιακή μάθηση και η αναδιαμόρφωση του επιχειρηματι-
κού περιβάλλοντος όπου κρίνεται απαραίτητο.

3.  Σύμφωνα με τον ορισμό της διεθνούς συνεταιριστικής συμμαχίας (I.C.A.), ένας συνεταιρισμός είναι μία 
αυτόνομη ένωση προσώπων που ενώνονται εθελοντικά για να ικανοποιήσουν τις κοινές οικονομικές, κοι-
νωνικές και πολιτιστικές ανάγκες και τις φιλοδοξίες τους μέσω μιας από κοινού κύριας και δημοκρατικά 
ελεγχόμενης επιχείρησης.

 Πηγή: http://www.social-economy.gr/assets/media/File/Files/library/3.pdf
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Τα όσα προαναφέρθηκαν αποτελούν τους βασικούς λόγους για τους οποίους πολλές χώρες 
ενδιαφέρονται για την τόνωση των συμμαχιών και της επιχειρηματικής δικτύωσης, επεν-
δύοντας χρηματικά κεφάλαια, προκειμένου να παρακινήσουν τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις να λειτουργήσουν μέσα από τέτοια σχήματα.

Μία στρατηγική ανάλυση των στόχων της ανάπτυξης των επιχειρηματικών 
δικτύων στοχεύει στο:

§		Να υπερνικηθούν ελλείψεις και προβλήματα και να διαδοθεί χωρίς κόστος η 
τεχνογνωσία και η εταιρική κουλτούρα από τη μία επιχείρηση στην άλλη, ώστε να 
τονωθεί η ανταγωνιστικότητα και να αυξηθεί όπου είναι δυνατόν η καινοτομία – 
ο στόχος αυτός είναι και ο βασικότερος.

§		Να γίνει εύκολα αντιληπτό ότι η ανάπτυξη της δικτύωσης αυξάνει την παραγωγι-
κότητα και συμβάλλει στη δημιουργία οικονομιών στις συνεργαζόμενες επιχειρή-
σεις.

§		Να δημιουργηθούν οικονομίες ειδίκευσης εφόσον η επιχείρηση μπορεί να χρη-
σιμοποιεί μέσα από το δίκτυο των επιχειρήσεων εξειδικευμένες εργασίες και 
πόρους που διαφορετικά δεν θα διέθετε.

§		Ακόμη, να δημιουργηθούν οικονομίες ενημέρωσης και πληροφόρησης που απορ-
ρέουν από το κοινό περιβάλλον συνεργασίας και την πρόσβαση πληροφοριών, 
αλλά και την απόκτηση καλύτερης εικόνας της αγοράς και των τάσεών της.

§		Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις να μπορούν μέσα από τη δικτύωση να αντλήσουν 
τους κατάλληλους εργαζόμενους και να έρθουν σε επαφή με πολλούς επαγγελ-
ματίες, ώστε να επιλέξουν εκείνους που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες 
και στις απαιτήσεις τους.

Οι λόγοι που επιβάλλουν τη δικτύωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο επιχειρημα-
τικό περιβάλλον είναι οι συγκεκριμένες ανάγκες των μεμονωμένων ή ομάδων πελατών, η 
ικανοποίηση των οποίων απαιτεί διεταιρική συνεργασία.

Οι γεωγραφικές ανάγκες και η μείωση του κόστους μεταφοράς όπως και η πρόσβαση σε 
νέες αγορές αποτελούν γενεσιουργές αιτίες της ανάγκης για δικτύωση, ενώ και η επιθυμία, 
επίσης, για αυξημένη διαπραγματευτική ικανότητα έναντι προμηθευτών και η δημιουργία 
οικονομιών κλίμακας ωθούν τις επιχειρήσεις στη δημιουργία και συμμετοχή σε σχήματα 
συνεργασίας.
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   4.3.    Πληροφόρηση του μικρομεσαίου επιχειρηματία

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η δικτύωση αποτελεί πλέον ανάγκη για την επιβίωση της μικρομε-
σαίας επιχείρησης. Έχει, ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία να κατανοήσουμε ότι της δικτύωσης 
προηγείται η πληροφόρηση.

Η πληροφόρηση, όμως, ως έννοια θεωρείται πολύ γενική και μπορεί να 
αφορά σε γενικά θέματα όπως:

§		το γενικό επιχειρηματικό περιβάλλον,

§		η γενική κατάσταση σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο,

§		η κατάσταση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση,

§		η κατάσταση άλλων κλαδών στον οποίο δραστηριοποιούνται πελάτες και προμη-
θευτές της επιχείρησης,

§		οι τάσεις και εξελίξεις στη συμπεριφορά των πελατών και γενικά αγοραστών των 
προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης,

§		οι εξελίξεις στις μεθοδολογίες και σε καλές πρακτικές οργάνωσης και διοίκησης 
των επιχειρήσεων γενικά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ειδικά,

§		οι εξελίξεις στις μεθόδους παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών,

§		οι εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της 
παραγωγικότητας μιας επιχείρησης.

Παρ’ όλη τη γενική έννοια της πληροφόρησης, στην παράγραφο αυτή αλλά και σε επόμενες 
που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια, θα δοθούν κατευθύνσεις σχετικά με τους βασικούς 
φορείς πληροφόρησης των μικρομεσαίων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων.

Οι κατευθύνσεις αυτές στοχεύουν στο να σου δοθεί η δυνατότητα για άμεση και γρήγορη 
ενημέρωση ως προς τα όσα σε απασχολούν, μέσω της έγκαιρης πρόσβασης σε μία σχε-
τική πληροφόρηση για το είδος της δικής σου δραστηριότητας αλλά και για άλλα ζητήματα 
που σε απασχολούν καθημερινά.

Σημαντική πληροφόρηση για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα παρέ-
χουν οι ακόλουθες ιστοσελίδες:
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p	Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), 
Δικτυακός τόπος: http://www.gsevee.gr.

 Αυτός ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει διαρκή πληροφόρηση για προγράμματα κατάρ-
τισης μικρομεσαίων επιχειρηματιών και απασχολουμένων στις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις. Επίσης, ο δικτυακός τόπος ενημερώνεται συνεχώς με σημαντικές πληροφο-
ρίες για επιδοτούμενα προγράμματα επενδυτικών δράσεων και δράσεων κατάρτισης 
για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και επίκαιρα θέματα που απασχολούν τα μέλη 
της ΓΣΕΒΕΕ.

p	Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιο-
τεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Δικτυακός τόπος: http://www.imegsevee.
gr/.

 Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων αποτελεί έναν δυναμικό φορέα εκπαίδευσης 
στην επιχειρηματικότητα. Ειδικά τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται στον χώρο της 
εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα και σε άλλες δεξιότητες, όπως δεξιότητες πλη-
ροφορικής, δεξιότητες χρήσης νέων τεχνολογιών για τις ανάγκες των επιχειρηματιών 
και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

p	Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), 
Δικτυακός τόπος: http://www.eommex.gr/.

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα προγράμματα που προκηρύσσονται ανά και-
ρούς για την υποστήριξη της νέας και γυναικείας επιχειρηματικότητας.

p	Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Δικτυακός τόπος: http://
observatory.eommex.gr/eommex/.

 Σε αυτό τον δικτυακό τόπο υπάρχουν δημοσιευμένες έρευνες και μελέτες στον χώρο 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για θέματα που απασχολούν τη δράση και τη λει-
τουργία τους, καθώς, επίσης, και σημαντικά ευρήματα για τα όσα αφορούν στον μικρο-
μεσαίο επιχειρηματία (Ενότητα: Δράσεις).

p	Ευρωπαϊκή Πύλη για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Δικτυακός τόπος: http://
ec.europa.eu/small-business/index_el.htm.

 Η ευρωπαϊκή πύλη παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή αγορά και τις 
πολιτικές της Ευρωπαϊκής  Ένωσης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Επίσης, στο 
site αναρτώνται επιτυχημένα παραδείγματα ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων.

p	Δικτυακή Πύλη για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρηματιών, 
Δικτυακός τόπος: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-
week/index_el.htm.

 Ο δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εκτός 
από ένα site ενημέρωσης για την υποστήριξη των προσπαθειών επιχειρηματικότη-
τας στον χώρο της μικρομεσαίας επιχείρησης, αποτελεί και μία πηγή ενημέρωσης για 
τις επιτυχημένες επιχειρηματικές δράσεις. Το site περιέχει πορτρέτα επιχειρηματιών 
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με συμβουλές από επιτυχημένους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και παρουσίαση των 
όψεων της ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας.

p	Ελληνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ), Δικτυακός τόπος http://www.
esee.gr/.

 Στην ιστοσελίδα αυτή οι μικρομεσαίοι που δραστηριοποιούνται στον χώρο του εμπο-
ρίου μπορούν να λάβουν πληροφόρηση σχετικά με θέματα και νομοθεσία εμπορίου, 
οικονομίας και φορολογίας, εργασιακών σχέσεων και κοινωνικής ασφάλισης, προ-
στασίας του καταναλωτή και ηλεκτρονικού εμπορίου (Ενότητα ιστοσελίδας: Ενότητες). 
Η ιστοσελίδα παρέχει, επίσης, πληροφορίες σχετικά με δράσεις χρηματοδότησης που 
αφορούν στον τομέα του εμπορίου.

p	Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ), Δικτυακός τόπος: 
www.selpe.gr.

 Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ) αποτελεί τον απο-
κλειστικό φορέα εκπροσώπησης του οργανωμένου λιανικού εμπορίου. Περιέχει ενη-
μέρωση για νομικά θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του λιανικού εμπο-
ρίου.

p	ΕΠΑΝ ΙΙ – ΕΣΠΑ 2007-2013: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα και 
Ανταγωνιστικότητα», Δικτυακός τόπος: http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/index.
asp.

 Στον δικτυακό τόπο παρέχεται ενημέρωση σχετικά με δράσεις του προγράμματος που 
είναι ανοικτές και όσες αναμένεται να προκηρυχθούν (προδημοσιεύσεις προκηρύ-
ξεων) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα και Αντα-
γωνιστικότητα». Επίσης, η ιστοσελίδα πληροφορεί για τις νέες εξελίξεις του προγράμ-
ματος που αφορούν στις ΜΜΕ. Ο δικτυακός τόπος προσφέρει σύστημα ειδοποίησης για 
τους ωφελούμενους. Μπορείτε, λοιπόν, εγγράφοντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σας, να λάβετε πληροφόρηση σχετικά με νέα και εξελίξεις του προγράμ-
ματος απευθείας στο e-mail σας.

p	Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (HELP-FORWARD Network = HELlenic Project FOR Wider Application 
of R&D), Δικτυακός τόπος: http://www.help-forward.gr/el/index/index.php.

 Το Δίκτυο Πράξη υποστηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και ερευνητικούς και 
δημόσιους οργανισμούς σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, καινοτομίας και ερευνη-
τικής συνεργασίας. Υπάγεται στην Κεντρική Διεύθυνση του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 
Έρευνας και έχει ως αποστολή την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 
επιχειρήσεων, την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε διεθνές 
επίπεδο. Το Δίκτυο Πράξη αποτελεί μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe 
Network (Έντερπραϊς Γιούροπ Νέτουορκ).
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p	Επιμελητήρια

 Είναι πολύ σημαντικό η μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση να είναι ενημερωμένη για 
τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου στο οποίο υπάγεται.

 Τα Επιμελητήρια έχουν τη δυνατότητα, λόγω της συγκεντρωμένης εγγραφής σε αυτά 
επιχειρήσεων διαφόρων ή ακόμα και ιδίων κλαδών, να αποτελέσουν πηγή για τη 
μεταξύ τους συνεργασία.

 Για τον λόγο αυτό τα Επιμελητήρια υλοποιούν ημερίδες ενημέρωσης σε διάφορα 
θέματα, π.χ., συνεργασιών εσωτερικού και εξωτερικού, φορολογίας, εξαγωγών προς 
ενημέρωση των επιχειρήσεων ή των μελών τους κ.λπ.

 Προσπαθήστε, λοιπόν, να παρακολουθείτε ημερίδες και σεμινάρια που σας ενδια-
φέρουν άμεσα βάσει της δραστηριότητας της δικής σας μικρομεσαίας επιχείρησης.

 Προς τούτο θα πρέπει να επισκέπτεστε τακτικά τον δικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου 
στον οποίο υπάγεται η επιχείρησή σας, προκειμένου να είστε ενήμεροι για πρόσφατες 
ανακοινώσεις, νέα και εκδηλώσεις που σας αφορούν.

 Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ένας συγκεντρωτικός πίνακας των ελληνικών Επιμελητη-
ρίων.
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Πίνακας 7: Αναλυτική λίστα με τις ιστοσελίδες των ελληνικών Επιμελητηρίων

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

1 Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων www.e-boss.gr
2 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών www.acci.gr
3 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών www.acsmi.gr
4 Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών www.eea.gr
5 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης www.eeth.gr
6 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης www.veth.gov.gr
7 Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης www.eeth.gr
8 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς www.bep.gr
9 Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς www.eep.gr

10 Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης www.rodopicci.gr
11 Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης www.everodopi.gr
12 Επιμελητήριο Αρκαδίας www.arcadianet.gr
13 Επιμελητήριο Αχαΐας www.ea.patrascc.gr
14 Επιμελητήριο Δωδεκανήσου www.ebed.gr
15 Επιμελητήριο Έβρου www.chamberofevros.gr
16 Επιμελητήριο Εύβοιας www.eviachamber.gr
17 Επιμελητήριο Ηρακλείου www.ebeh.gr
18 Επιμελητήριο Καβάλας www.chamberofkavala.gr
19 Επιμελητήριο Καρδίτσας www.karditsa.chambernet.gr

20 Επιμελητήριο Καστοριάς www.kastorianet.gr/chamber.
htm

21 Επιμελητήριο Κέρκυρας www.cci-kerkyra.gr
22 Επιμελητήριο Κιλκίς www.qbi.gr
23 Επιμελητήριο Κοζάνης www.kozani.chambernet.gr
24 Επιμελητήριο Κορινθίας www.korinthcc.gr
25 Επιμελητήριο Κυκλάδων www.cycladescc.gr
26 Επιμελητήριο Λακωνίας www.icci.gr
27 Επιμελητήριο Λασιθίου www.epimlas.gr
28 Επιμελητήριο Μεσσηνίας www.kalamata.chambernet.gr
29 Επιμελητήριο Ξάνθης www.ebex.gr
30 Επιμελητήριο Πρεβέζης www.preveza.chambernet.gr
31 Επιμελητήριο Σερρών www.eves.gr
32 Επιμελητήριο Τρικάλων www.trikala.chambernet.gr
33 Επιμελητήριο Φθιώτιδας www.lamia.chambernet.gr
34 Επιμελητήριο Χανίων www.chania-cci.gr
35 Επιμελητήριο Χίου www.echios.net

Πηγή: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, Ιστοσελίδα www.e-boss.gr
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   4.4.    Πληροφόρηση σχετικά με την επειχηρηματικότητα

Η επιχειρηματικότητα και οι εξελίξεις γύρω από αυτή σε εθνικό, ευρωπαϊκό 
και παγκόσμιο επίπεδο αποτελούν και θα πρέπει να αποτελούν ένα σημα-
ντικό θέμα για το οποίο ο κάθε επιχειρηματίας, και ο μικρομεσαίος, θα πρέ-
πει να ενημερώνεται διαρκώς.

!

Η ενημέρωση για την κατάσταση της επιχειρηματικότητας ωφελεί τον επιχει-
ρηματία διότι:

§		Του δίνει τη δυνατότητα να έχει μία εικόνα του γενικού πλαισίου στο οποίο δρα-
στηριοποιείται η επιχείρησή του, παρέχοντάς του την ευκαιρία να κρίνει, ανάλογα 
με τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της επιχείρησης, τις ευκαιρίες και τις απειλές που 
παρουσιάζονται.

§		Τον τροφοδοτεί με νέες πληροφορίες για να μπορέσει να αξιοποιήσει και να δια-
χειριστεί με τον βέλτιστο τρόπο τυχόν πρόσφατα παρουσιαζόμενες ευκαιρίες και 
απειλές.

Η ενημέρωση για την επιχειρηματικότητα και τις διαχρονικές της εξελίξεις πολλές φορές 
έχουν αποτελέσει πηγή ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, νέων προϊό-
ντων και υπηρεσιών, νέων αγορών, νέου πελατολογίου. Για τον λόγο αυτό, η ενημέρωση 
για τις εξελίξεις στον χώρο της επιχειρηματικότητας αποτελεί πολύ σημαντική πηγή ανά-
πτυξης ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται μερικοί σημαντικοί φορείς από τους οποίους ο 
μικρομεσαίος επιχειρηματίας μπορεί, μέσω πρόσβασης στις ιστοσελίδες 
τους, να ενημερωθεί για τις εξελίξεις στον χώρο της επιχειρηματικότητας.
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ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

p	Το Διεθνές Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας (Global Entrepreneurship Monitor), 
Δικτυακός τόπος: www.gemconsortium.org/.

 Παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην επιχειρηματική δρα-
στηριότητα διεθνώς. Στην ιστοσελίδα δημοσιεύονται έρευνες, δημοσιεύσεις και δεί-
κτες σχετικά με τις τάσεις και τις εξελίξεις στην επιχειρηματικότητα και τα οικονομικά 
και κοινωνικά μεγέθη που σχετίζονται και επιδρούν σε αυτήν.

p	Το Ίδρυμα Επιχειρηματικότητας Kauffman (Kauffman Foundation of Entrepreneur-
ship), Δικτυακός τόπος: www.kauffman.org/.

	 Το Ίδρυμα προωθεί την επιχειρηματική επιτυχία σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα και 
στην επιχειρηματική πράξη στις ΗΠΑ. Προωθεί την εκπαίδευση και την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας, παρέχοντας πληροφόρηση σχετικά με οικονομικά και επιχειρη-
ματικά μεγέθη σε διεθνές επίπεδο.

p	Το Περιοδικό Entrepreneur (Ο επιχειρηματίας), Δικτυακός τόπος www.entrepreneur.com/.

 Ο Δικτυακός τόπος του περιοδικού παρέχει πληροφόρηση σχετικά με θέματα που απα-
σχολούν όλους τους επιχειρηματίες ανά τον κόσμο. Διαθέτει την πλέον πρόσφατη ενη-
μέρωση για τις εξελίξεις στο πεδίο της επιχειρηματικότητας διεθνώς.

p	Το Περιοδικό Fortune (Φορτιούν), Ενότητα για τις μικρές επιχειρήσεις, Δικτυακός 
τόπος: http://money.cnn.com/smallbusiness/.

 Η ενημέρωση αφορά κυρίως σε θέματα καινοτομίας και ανάπτυξης των μικρών επι-
χειρήσεων διεθνώς.

p	Το Περιοδικό Forbes (Φόρμπς), Δικτυακός τόπος: www.forbes.com/.

 Το περιοδικό παρέχει ενημέρωση για την ηγεσία, τους επιχειρηματίες και τις επιχειρή-
σεις, ανά τον κόσμο.

p	Το Περιοδικό Journal of Small Business Management (Διαχείριση Μικρών Επιχει-
ρήσεων), Δικτυακός τόπος: http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0047-2778.

 Το περιοδικό αποτελεί έκδοση του εκδοτικού οίκου Wiley-Blackwell και δημοσιεύει 
άρθρα σχετικά με τη διοίκηση των μικρών επιχειρήσεων. Δίνει τη δυνατότητα εγγρα-
φής για αποστολή ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τα τελευταία νέα και τις εξελίξεις 
σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

p	Το Περιοδικό Inc.com.- Small Business and Small Business Information for the 
Entrepreneur, Δικτυακός τόπος: www.inc.com/.

 Το περιοδικό παρέχει ενημέρωση σε πληθώρα θεμάτων για τις μικρές επιχειρήσεις 
και τους μικρούς επιχειρηματίες. Παρουσιάζει τις τελευταίες εξελίξεις ανά τον κόσμο 
και διάφορα θέματα που απασχολούν τον μικρό επιχειρηματία. Επίσης, μέσω άρθρων 
παρέχει συμβουλές για διαχείριση σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων.
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p	Ο Δικτυακός τόπος των μικρών επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, Δικτυακός 
τόπος: www.smallbusiness.co.uk/.

 Παρέχει σχετική πληροφόρηση και ενημέρωση για τις μικρές επιχειρήσεις στο Ηνω-
μένο Βασίλειο. Στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε διάφορα θέματα της καθημε-
ρινής τους λειτουργίας.

p	Ο Δικτυακός τόπος των μικρών επιχειρήσεων στην Αυστραλία, Δικτυακός τόπος: 
http://www.smh.com.au/small-business.

 Παρέχει ενημέρωση για τις μικρές επιχειρήσεις στην Αυστραλία, δίνοντας πληροφό-
ρηση σε ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 Οι δύο τελευταίες πηγές παρέχουν σημαντική πληροφόρηση και υποστήριξη για τις επι-
χειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις αναφερόμενες χώρες. Αυτό που έχει σημασία 
είναι ότι οι πηγές αυτές ουσιαστικά παρέχουν υποστήριξη και σε ειδικά θέματα οργάνω-
σης και διοίκησης, βοηθώντας την επιχειρηματική πρακτική και τις επιχειρήσεις που λει-
τουργούν σε άλλες χώρες.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

p	Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», Δικτυακός 
τόπος: http://www.edulll.gr/?page_id=272&paged=2.

 Αναφέρεται σε μονάδες καινοτομίας και επιχειρηματικότητας που λειτουργούν στα 
ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και αποτελούν πηγή επιχειρηματικότητας για μαθη-
τές, σπουδαστές και φοιτητές. Οι μονάδες αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή 
και στήριξη για τη νεανική επιχειρηματικότητα (Ενότητα: Επιχειρηματικότητα).

p	Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Δικτυακός τόπος: http://
www.gge.gr/09diadsystasis/index.html.

  Ο δικτυακός τόπος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου παρέχει πληροφορίες για τα 
χαρακτηριστικά των βασικών μορφών των επιχειρήσεων και τη διαδικασία σύστασης 
της κάθε μορφής.

p	Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013), Δικτυακός τόπος: http://
www.espa.gr/el/Pages/default.aspx.

 Ο δικτυακός τόπος του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς παρέχει πληροφό-
ρηση σχετικά με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ τα οποία προκηρύσσονται. Όπως αναφέρ-
θηκε και σε προηγούμενη ενότητα, το ΕΣΠΑ βάσει του σχεδιασμού αναμένεται να απο-
τελέσει μία σημαντική πηγή χρηματοδότησης για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

p	Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Δικτυακός τόπος: www.epen-
dyseis.gr/.

 Ο δικτυακός τόπος της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης παρέχει πλη-
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ροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία κρατικών ενισχύσεων, τους κανονισμούς του ΕΣΠΑ 
και τις ενισχύσεις των επενδυτικών σχεδίων.

p	Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Δικτυακός τόπος: http://www.gsis.gr.

 Σε αυτό τον δικτυακό τόπο υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις μέσω διαδικτύου 
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και πληροφορίες σχετικά με φορολο-
γικά θέματα (Ενότητα: On-line Υπηρεσίες – Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις).

p	Η Νέα Πύλη για την Ανταγωνιστικότητα, Δικτυακός τόπος: www.competitive-greece.
gr/.

 Ο δικτυακός τόπος η Νέα Πύλη για την Ανταγωνιστικότητα παρέχει πληροφορίες σχε-
τικά με την ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα, καθώς, επίσης, μελέτες και το ιστορικό 
επιτυχημένων περιπτώσεων που αποτέλεσαν καλές ελληνικές επιχειρηματικές πρα-
κτικές στο εξωτερικό και ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητά τους. Η προαναφερόμενη 
πύλη αποτελεί μία σημαντική πηγή ενημέρωσης για τις εξελίξεις του ελληνικού περι-
βάλλοντος σε θέματα καινοτομίας.

p	Η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), Δικτυακός τόπος: www.eede.
gr/.

 Στον δικτυακό τόπο της ΕΕΔΕ, η οποία ως στόχο έχει τη διάδοση, την ανάπτυξη και 
την προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου μάνατζμεντ, 
μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για κοινοτικά προγράμματα και διεθνείς συνεργασίες, 
αλλά και για ημερίδες και σεμινάρια που διοργανώνονται με στόχο τη διάδοση των 
αποτελεσματικών τεχνικών διοίκησης των επιχειρήσεων.

p	START – UP GREECE, Δικτυακός τόπος: http://www.startupgreece.gov.gr/el/.

 Το Startup Greece αποτελεί ένα κίνημα πληροφόρησης, δικτύωσης και συνεργασίας 
με στόχο τη δημιουργία μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών στην Ελλάδα. Υποστηρίζε-
ται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την ελληνική 
κυβέρνηση, σε συνεργασία με κοινότητες νέων επιχειρηματιών.

p	Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Δικτυακός τόπος: www.ekt.gr.

 Ο εν λόγω δικτυακός τόπος παρέχει τεκμηρίωση, πληροφόρηση και υποστήριξη σε 
θέματα έρευνας, επιστήμης και τεχνολογίας. Εντάσσεται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 
και αποτελεί κεντρικό φορέα οργάνωσης και διάθεσης του περιεχομένου της επιστή-
μης και της τεχνολογίας.

p	O Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), Δικτυακός τόπος: www.elot.gr.

 Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης παρέχει πληροφόρηση για θέματα τυποποίησης 
προϊόντων και υπηρεσιών και πιστοποίησης, με στόχο τη συμβατότητα των επιχειρησι-
ακών αποτελεσμάτων με τα ελληνικά και κοινοτικά πρότυπα ποιότητας.
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p	Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, Δικτυακός τόπος: http://www.esathena.gr/.
 Ο δικτυακός τόπος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών παρέχει πληροφορίες για εμπο-

ρικά θέματα, φορολογία, εργασιακά, προγράμματα ενίσχυσης, τράπεζες, φορείς κοι-
νωνικής ασφάλισης του κλάδου και για τους καταναλωτές.

p	Η Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος, Δικτυακός τόπος: http://
www.edee.gr.

 Ο εν λόγω δικτυακός τόπος παρέχει πληροφόρηση για όλα τα μέλη της  Ένωσης καθώς 
και για κλαδικά θέματα και παρουσιάζει τους τομείς δραστηριότητας της  Ένωσης.

p	Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Δικτυακός τόπος: http://www.entre.gr/.
 Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός με 

στόχο την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

   4.5.    Πληροφόρηση σχετικά με
 το επιχειρησιακό περιβάλλον

Αναφέραμε ήδη ότι πρωταρχικώς ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας θα πρέπει να ενημερω-
θεί για θέματα που αφορούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στη μικρομεσαία επιχει-
ρηματικότητα από φορείς που ειδικεύονται σε αυτούς τους τομείς.

Κατά δεύτερον, είναι εξίσου ουσιώδες και σημαντικό ένας επιχειρηματίας να ενημερωθεί 
για τις εξελίξεις περί επιχειρηματικής δραστηριοποίησης ή επιχειρηματικότητας.

Στην εποχή που ζούμε και στην οικονομική κατάσταση που βιώνουμε, είναι εξίσου σημα-
ντικό ο επιχειρηματίας να ενημερώνεται διαρκώς για το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις 
πιο πρόσφατες εξελίξεις του.
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Πηγές ενημέρωσης του μικρομεσαίου επιχειρηματία για το επιχειρηματικό 
περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρησή του είναι:

p	Η Ευρωπαϊκή Ένωση - Ενημέρωση για το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ευρώπη, 
Δικτυακός τόπος: http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_
environment/index_el.htm.

 Ο δικτυακός αυτός τόπος παρέχει ενημέρωση σχετικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον 
στην Ευρώπη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, το επιχειρηματικό πνεύμα, την υπο-
στήριξη στις επιχειρήσεις σε επίπεδο χρηματοδότησης και επιχειρηματικών συμβουλών, 
καθώς, επίσης, και για τις προσπάθειες βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

p	Το Eucommerz - Business Development in the European Union in partnership 
with Eurochambers, μία έκδοση του Boston Hannah International, Δικτυακός τόπος 
http://www.eucommerz.com/business/greece, Ενότητα: Greece Business Environ-
ment, Διατίθεται και περιοδικό σε ψηφιακή μορφή με ελεύθερη πρόσβαση.

 Επισυνάπτεται σχετικός δικτυακός τόπος σύνδεσης με ένα δείγμα ψηφιακής μορφής 
περιοδικού: http://www.eucommerz.com/magazine/issue_1_2010.

p	Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ), Δικτυακός τόπος: www.statistics.gr.
 Ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος παρέχει πληροφόρηση σχετικά με στατιστικά θέματα 

και στατιστικά δεδομένα, βασικά μεγέθη απασχόλησης, έρευνες, ειδικά θέματα, ταξινο-
μήσεις και λεξικά καθώς και διάφορα νέα, ανακοινώσεις και δελτία Τύπου.

p	Το  Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), Δικτυακός τόπος: www.
iobe.gr.

 Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) είναι ιδιωτικός, μη κερ-
δοσκοπικός, κοινωφελής, ερευνητικός οργανισμός, ο οποίος προσφέρει σημαντικές 
έρευνες και μελέτες κλαδικές και ειδικές, καθώς και σημαντική ενημέρωση για την 
εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών μέσω δελτίων οικονομικής συγκυρίας, δελ-
τίων επενδύσεων βιομηχανίας, ερευνών των καταναλωτών που εκδίδονται ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα. Στα παραπάνω θα μπορούσε κάποιος να έχει πρόσβαση μέσω 
του δικτυακού τόπου του Ιδρύματος ή ακόμη και να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του.

p	Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ), Δικτυακός τόπος: www.hepo.gr.
 Στην ενότητα «Χρήσιμες Πληροφορίες» θα μπορούσε κάποιος να έχει πρόσβαση σε 

πληροφορίες ξένων αγορών, σε στατιστικά στοιχεία εξαγωγών, σε έρευνες αγοράς 
και κλαδικές μελέτες για ξένες αγορές, καθώς και σε στατιστικά στοιχεία εξωτερικού 
εμπορίου και ενημερωτικά δελτία εξαγωγών.

p	Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος (ΟΚΕ), Δικτυακός τόπος: www.oke.
gr/index.html.
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 Στον εν λόγω δικτυακό τόπο μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε γνώμες της Επιτρο-
πής, σε ενημερωτικά δελτία και στο περιοδικό «Κοινωνικός Διάλογος».

p	Το Παρατηρητήριο Πολιτικών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Οικονομικής και Κοινω-
νικής Επιτροπής Ελλάδος, Δικτυακός τόπος: http://okeobservatory.gr/.

 Στον δικτυακό τόπο του Παρατηρητηρίου θα μπορούσε κάποιος να βρει πληροφορίες 
σχετικά με το Εθνικό Προϊόν, το Εισόδημα και την Παραγωγικότητα, τη Βιωσιμότητα 
των δημόσιων οικονομικών, τις διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές προϊόντων, τις αγο-
ρές κεφαλαίου, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και νέα σχετικά με 
οικονομικά και κοινωνικά μεγέθη.

p	Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), Δικτυ-
ακός τόπος http://www.tempme.gr/.

 Στον δικτυακό αυτό τόπο προκηρύσσονται δράσεις στήριξης και χρηματοδότησης με 
ευνοϊκούς όρους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

p	Το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (TANEO), Δικτυακός τόπος: www.taneo.gr.
	 Το ΤΑΝΕΟ είναι η πρώτη καθώς και η μόνη εταιρεία στον χώρο της ανταγωνιστικής 

ανάπτυξης ταμείων επιχειρηματικού κινδύνου με προσανατολισμό στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Στον δικτυακό του τόπο μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για επενδύσεις, 
επιχειρηματικά κεφάλαια και νέα του ταμείου.

p	Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Δικτυακός τόπος: www.oaed.gr.
 Στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε προσφορά και 

ζήτηση εργασίας on-line καθώς και σε προγράμματα του οργανισμού για την ενίσχυση 
της απασχόλησης (Ενότητα: Νέες Δράσεις - Προγράμματα).

p	Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης, Δικτυακός τόπος: http://www.efpolis.gr.

 Περιλαμβάνει λίστα δικηγορικών συλλόγων και ενώσεων καταναλωτή.

p	Το Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, 
Κατάλογος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Δικτυακός τόπος: http://www.minpress.
gr/minpress/index/mme_gr/list.htm.

 Στον δικτυακό αυτό τόπο, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας μπορεί να έχει πρόσβαση σε 
όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσω διαδικτύου.

p	Το Capital.gr, Δικτυακός τόπος: http://www.capital.gr.
 Ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος παρέχει οικονομική ενημέρωση και παρακολού-

θηση του χρηματιστηρίου σε πραγματικό χρόνο.

p	Το Reporter.gr, Δικτυακός τόπος: http://www.reporter.gr.
 Στον δικτυακό αυτό τόπο μπορείς να ενημερωθείς για ειδήσεις σχετικά με την οικονο-

μία, τις επιχειρήσεις και το χρηματιστήριο.

p	Το Hellenic Business – Οικονομική και Πολιτική Ενημέρωση, Δικτυακός τόπος: 
http://www.hbnews.gr/.

 Στον εν λόγω δικτυακό τόπο δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ενημέρωση για το 
ελληνικό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.
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   4.6.    Ειδική πληροφόρηση του μικρομεσαίου    
 επιχειρηματία

Πέραν των γενικών πληροφοριών σχετικά με:

§		τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα,

§		την επιχειρηματικότητα γενικά, και

§		το επιχειρηματικό περιβάλλον,

ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας χρειάζεται υποστήριξη και για καθημερινά θέματα που 
απασχολούν και προβληματίζουν τη μικρομεσαία επιχείρηση.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας δεν μπορεί να χρησι-
μοποιήσει εξειδικευμένα άτομα για τα ζητήματα που απασχολούν την επιχείρησή του λόγω 
περιορισμένων δυνατοτήτων και υψηλού κόστους. Από την άλλη, ο ίδιος ο επιχειρηματίας, 
καθώς λειτουργεί στην ουσία χωρίς υποστήριξη από έμπειρη και ειδικά καταρτισμένη σε 
σχετικά σημαντικά θέματα, όπως νομικά και οικονομικά, ομάδα, πολλές φορές μπορεί να 
μην κάνει την καλύτερη επιλογή σε συνεργάτες.

Για την κάλυψη της αδυναμίας αυτής παρουσιάζονται στη συνέχεια σημαντικές ιστοσελί-
δες με ειδική πληροφόρηση-ενημέρωση από τις οποίες ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας θα 
μπορούσε να έχει μία σαφή εικόνα ανά πάσα στιγμή.

Συγκεκριμένα:

§		Kariera.gr, Δικτυακός τόπος: www.kariera.gr.
  Δικτυακός τόπος με πληροφόρηση για ζήτηση και προσφορά εργασίας σε διάφορες 

ειδικότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση μπορείς 
να δημοσιεύσεις μία αγγελία ή να βρεις έναν υπάλληλο για την ειδικότητα που αναζη-
τείς.

§		Skywalker.gr, Δικτυακός τόπος: www.skywalker.gr.
  Ένας άλλος δικτυακός τόπος με πληροφόρηση και ενημέρωση για ζήτηση και προ-

σφορά εργασίας.

§	Taxheaven, Κόμβος Λογιστικής και Φορολογικής Ενημέρωσης, Δικτυακός τόπος: 
www.taxheaven.gr.

  Ο δικτυακός αυτός τόπος παρέχει σημαντικές ειδήσεις στον χώρο των λογιστικών και 
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φορολογικών θεμάτων, αλλά και άμεση πληροφόρηση μέσω ημερολογίου σχετικά 
με τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Εδώ έχει 
συγκεντρωθεί σημαντικός όγκος πληροφόρησης σχετικά με την περί των φορολογι-
κών νομοθεσία, καθώς και για ποικίλα εργασιακά και οικονομικά θέματα. Είναι πραγ-
ματικά αρκετά πλούσιο το site σε επίπεδο υλικού. Επίσης, στο site λειτουργεί φόρουμ 
για περαιτέρω ανταλλαγή πληροφοριών.

§		Power-Tax.gr, Δικτυακός τόπος: www.power-tax.gr.
  Αποτελεί έναν άλλο δικτυακό τόπο με πληροφορίες για λογιστικά και φορολογικά 

θέματα ο οποίος έχει καλά οργανωμένη πληροφόρηση σε ηλεκτρονική μορφή. Επί-
σης, ο δικτυακός αυτός τόπος περιέχει χρήσιμα λογιστικά υποδείγματα για διάφορες 
λογιστικές εργασίες.

§		Περιοδικό Marketing Week, Δικτυακός τόπος: http://www.marketingweek.gr/.
  Δικτυακός τόπος για πληροφόρηση σε θέματα αγοράς και μάρκετινγκ. Το site διαθέτει 

περιοχή μελών για εγγραφή μέσω διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία 
λαμβάνεις ανά ημέρα ή γενικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενημέρωση για τυχόν 
εξελίξεις στην αγορά ή σε συγκεκριμένους κλάδους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσι-
άζει και το δίκτυο επικοινωνίας Μπούσια (Boussias Communications Network), το 
οποίο αφορά σε άλλα ένθετα και ηλεκτρονικά μέσα που αφιερώνονται στο μάρκετινγκ.

§	Διαδικτυακή Πύλη για την Επιχειρηματικότητα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου, Δικτυακός τόπος: http://epixeirein.ntua.gr.

  Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί στήριξη για τον νέο μηχανικό που θέλει να αναλάβει τη 
δική του επιχειρηματική δραστηριότητα. Η στήριξη παρέχεται μέσω επιστημονικού και 
ενημερωτικού υλικού σε θέματα επιχειρηματικότητας, τεχνολογίας και καινοτομίας. Η 
διαδικτυακή πύλη περιέχει και μελέτες περιπτώσεων επιτυχημένων Ελλήνων επιχει-
ρηματιών. Στον δικτυακό αυτό τόπο μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικό 
υλικό και υλικό πληροφόρησης σχετικά με την επιχειρηματικότητα και διάφορα θέματα 
γύρω από αυτήν, αλλά και σε πραγματικές μελέτες περιπτώσεων για το ελληνικό επι-
χειρηματικό περιβάλλον.

§	Σύνδεσμος Franchise (Δικαιόχρησης) της Ελλάδος, Δικτυακός τόπος: http://www.
franchising.gr/.

  Ο συγκεκριμένος δικτυακός τόπος παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τους τομείς επι-
χειρηματικής ανάπτυξης της δικαιόχρησης στην Ελλάδα καθώς και για τα μέλη του 
συνδέσμου ανά κατηγορία επιχείρησης.

§	Franchise Business - Το 1ο Περιοδικό για το Franchise στην Ελλάδα, Δικτυακός 
τόπος: http://www.franchise.gr/.

  Στην ιστοσελίδα παρέχονται σχετικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωρίσει ο μικρο-
μεσαίος επιχειρηματίας που επιλέγει το franchise. Ο δικτυακός τόπος παρέχει οδηγίες 
και συμβουλές, συστήματα δικαιόχρησης (franchise) και χρήση τους σε διάφορους 
τομείς δραστηριότητας, παρουσίαση των καλύτερων προτάσεων, βραβεία και οργα-
νώσεις επαγγελματιών στον χώρο αυτό.
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§	Ελληνικό Κέντρο Benchmarking - Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων & οργανι-
σμών, Δικτυακός τόπος: http://www.e-benchmarking.org.

  Το Ελληνικό Κέντρο Benchmarking αποτελεί δομή της Ερευνητικής Μονάδας URENIO 
που στοχεύει στη διάδοση της τεχνικής της Συγκριτικής Αξιολόγησης σε επιχειρή-
σεις και οργανισμούς. Λειτουργεί με έδρα στην Θεσσαλονίκη. Στον δικτυακό τόπο του 
Κέντρου παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την τεχνική και τα εργαλεία Συγκριτικής 
Αξιολόγησης για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Με αυτό τον τρόπο ο μικρο-
μεσαίος επιχειρηματίας ενθαρρύνεται για τη διενέργεια Συγκριτικής Αξιολόγησης με 
επιτυχημένες επιχειρήσεις, υιοθετώντας και ακολουθώντας καλές πρακτικές.

   4.7.    Η κοινωνική δικτύωση: μία ευκαιρία για τη    
 μικρομεσαία επιχείρηση

Η επιχειρηματική δικτύωση αποτελεί ένα μείζον ζήτημα για τον μικρομεσαίο 
επιχειρηματία και συνίσταται στη δημιουργία επαφών ανάμεσα σε:

§	 εργαζόμενους,

§	 συνεργάτες,

§	 πελάτες, και

§	 άλλες επιχειρήσεις.

Η δικτύωση ως δραστηριότητα μπορεί:

§	 να υποστηρίξει τις πωλήσεις,

§	 να υποβοηθήσει κερδοφόρες συμμαχίες με τη δημιουργία επικερδών 
επιχειρηματικών σχημάτων, ή

§	 να συμβάλει στην πρόσληψη του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού.
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Στην εποχή μας, εκτός από τους κλασικούς τρόπους δικτύωσης του επιχει-
ρηματία, η χρήση των νέων τεχνολογιών επιτρέπει την επικοινωνία και την 
αλληλεπίδραση της επιχείρησης μέσω της χρήσης της κοινωνικής δικτύω-
σης (social media). Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το linkedin 
(λίνκεντ ιν) περιέχουν εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες και αποτελούν 

μία πολύ καλή ευκαιρία προώθησης προϊόντων, υπηρεσιών και δημόσιων σχέσεων μιας 
εταιρείας.

Μέσα από αυτές τις ιστοσελίδες, προωθείται και αναπτύσσεται ο διάλογος ανάμεσα σε πιθα-
νούς αγοραστές και εγκαθιδρύεται μία πραγματικά πελατοκεντρική αντίληψη σε όρους 
μάρκετινγκ, ενισχύοντας την υπάρχουσα επικοινωνιακή πολιτική της επιχείρησης. Επίσης, 
αυτού του τύπου η διαδραστική επικοινωνία οδηγεί στην επαναπληροφόρηση (feedback), 
λαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο ένα άτυπο σύστημα αξιολόγησης με δεδομένα που βοη-
θούν τη βελτίωση της επιχείρησης.

Στον τομέα της διαφήμισης, οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης (SNS)4 περικλείουν ένα 
εργαλείο αρκετά σημαντικό που σχετίζεται με την εστίαση και τη στόχευση σε υποψήφι-
ους πελάτες.

§		Τα SNS, όπως το linkedIn, το facebook ή το twitter, περιέχουν ένα πλήθος πληρο-
φοριών που έχουν καταχωρίσει οι χρήστες τους σχετικά με τις απόψεις τους, τις 
καταναλωτικές τους συνήθειες και την αγοραστική τους συμπεριφορά.

§		Αυτά τα δεδομένα με την κατάλληλη επεξεργασία επιτρέπουν στη διαφημιζόμενη 
επιχείρηση να προβάλει τα διαφημιστικά της μηνύματα στα πλέον κατάλληλα άτο-
μα-χρήστες που συνδέονται ή θα μπορούσαν να συνδεθούν με τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες της επιχείρησης και να αποτελέσουν, έτσι, εν δυνάμει πελάτες.

§		Ακόμα, εξαιτίας της πολύ υψηλής επισκεψιμότητας, σελίδες όπως το youtube.com 
δίνουν τη δυνατότητα προβολής κινούμενης εικόνας-video, ώστε να παρουσιά-
ζονται με μηδενικό κόστος διαφημίσεις ή μικρά video που να αποδεικνύουν στον 
πελάτη τη χρησιμότητα, ή την αξιοπιστία, ή την καινοτομία των παρεχόμενων προϊ-
όντων και υπηρεσιών.

!

Αυτός ο τρόπος δικτύωσης αποτελεί ένα μη αξιοποιημένο μέσο διείσδυ-
σης στην ελληνική αγορά παρότι κρίνεται ιδιαίτερα αποτελεσματικός παγκο-
σμίως και ταιριάζει αρκετά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξαιτίας του χαμη-
λού ή και μηδενικού κόστους που απαιτεί.

4.   Social Networking Sites.
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Επίσης, η χρήση κοινωνικών δικτύων μηδενίζει και τους χρόνους επικοινωνίας, αλλά 
και τις γεωγραφικές αποστάσεις, αφού ακόμα και διάλογος σε πραγματικό χρόνο μπορεί 
να πραγματοποιηθεί χωρίς τη φυσική παρουσία των συνομιλητών στον ίδιο χώρο.

Η κοινωνική δικτύωση αναμένεται στο μέλλον να διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο ακόμα και 
στην εκπαίδευση εξαιτίας των πλεονεκτημάτων που συγκεντρώνει τόσο στην επικοινωνία 
όσο και στο διαθέσιμο υλικό. Ήδη σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως το UCLA5, 
παρέχει εκπαιδευτικό υλικό και πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του μέσω του facebook.

Στη συνέχεια, θα αναλύσουμε μερικά από τα πιο σημαντικά εργαλεία κοινωνικής δικτύω-
σης που χρησιμοποιούνται ευρέως τελευταία.

Το facebook (φέις μπουκ) (www.facebook.com) αποτελεί το πιο δημοφιλές 
μέσο κοινωνικής δικτύωσης και διαθέτει 500.000.000 μέλη. Η αξιοποίησή 
του κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και δεν προϋποθέτει κανένα κόστος για τη 
χρήση του.

Μία μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει τη δική της ομάδα 
«group» και να παραθέσει κείμενα ή φωτογραφίες από τα προϊόντα της που δυνητικά και 
με την κατάλληλη διαχείριση μπορούν να βρουν εκατοντάδες χιλιάδες αποδέκτες. Η επι-
χείρηση που επιλέγει να διαφημιστεί στο facebook θα συγκεντρώσει όλα τα πλεονεκτή-
ματα της στοχευμένης διαφήμισης, ώστε να εμφανιστεί το μήνυμα και τα προϊόντα της μόνο 
σε χρήστες που από τα δεδομένα του προφίλ τους είναι πιθανό να ενδιαφέρονται για την 
αγορά τους.

Ακόμα, οι καταχωρισμένες διαφημίσεις δεν συνοδεύονται από γενικές και αόριστες χρεώ-
σεις, αλλά η διαφημιζόμενη εταιρεία πληρώνει μόνο όταν ο χρήστης την επιλέξει κάνοντας 
«κλικ» με τη συσκευή κατάδειξης πάνω στο περιεχόμενό της.

Ταυτόχρονα, παρέχονται στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εθνικότητα, το φύλο, την ηλικία 
και άλλα χαρακτηριστικά των χρηστών που επέλεξαν να ενημερωθούν από τη διαφήμιση, 
κάτι που αποτελεί ένα ισχυρό «δημοσκοπικό» εργαλείο για μία εταιρεία, ώστε να καταλάβει 
τα επιμέρους χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου (target group) στην οποία απευθύνεται.

Από τα στατιστικά στοιχεία που παραθέτει το facebook, η επιχείρηση μπορεί να εξαγάγει τα 
συμπεράσματα που θα μπορούσε να παρέχει μία μικρή έρευνα αγοράς, η οποία σίγουρα 
θα την επιβάρυνε με μεγαλύτερο κόστος σε χρόνο και χρηματικά κεφάλαια.

Τέλος, η χρήση του facebook σε επαγγελματικό επίπεδο συμβάλλει επιπλέον στη γνω-
στοποίηση και την εξωστρέφεια της επιχείρησης.

5.   UCLA, University of California Los Angeles.
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Περισσότερο εξειδικευμένο από το facebook και με αυστηρότερο επαγγελ-
ματικό προσανατολισμό θεωρείται το δίκτυο twitter (τουίτερ) (www.twitter.
com).

Σε αυτή την ιστοσελίδα δημιουργούμε ένα προφίλ με σκοπό να συμπεριλάβει 
κάποιους άλλους χρήστες τους οποίους «ακολουθούμε», ενώ επίσης χρή-

στες έχουν τη δυνατότητα να «ακολουθήσουν» εμάς. Κάθε χρήστης μπορεί να γράψει ένα 
μήνυμα (tweet) το οποίο θα εμφανιστεί σε όποιον χρήστη μάς «ακολουθεί».

Το twitter μπορεί να αποτελέσει επιχειρηματικό εργαλείο ως μέσο επικοινωνίας με τους 
πελάτες της εταιρείας.

Ακόμα, ακολουθώντας τους κατάλληλους χρήστες και διαβάζοντας τα μηνύματά τους, γίνε-
ται εφικτή μία ανάγνωση του κλάδου, των προϊόντων καθώς και του ανταγωνισμού.

Επίσης, η μαζικότητα των μηνυμάτων στο twitter και η ανάλυσή τους μπορούν να προβλέ-
ψουν τάσεις της αγοράς που ίσως μία επιχείρηση χρησιμοποιήσει για να διαμορφώσει τη 
στρατηγική της έγκαιρα. Έρευνα του Indianna Giohan University έδειξε ότι με την επεξερ-
γασία των tweets, ανάλογα με το περιεχόμενό τους (θετικό/αρνητικό), μπορεί να εκτιμηθεί 
η άνοδος ή η πτώση του χρηματιστηριακού δείκτη Dow Jones Industrial Average με πιθα-
νότητα 90%!

To twitter είναι μία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης με μεγάλη συμμετοχή στην 
προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη 
λίστα των 100 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του περιοδικού Fortune, εκ των οποίων το 
56% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το γνωστό δίκτυο στα πλαίσια της πολιτικής κατασκευής 
της μάρκας τους (Brand Building).

Το πλέον επαγγελματικό δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης ειδικά για πωλήσεις 
μεταξύ των επιχειρήσεων (business to business) θεωρείται το linkedIn (λίν-
κεντ ιν) (www.linkedin.com).

Αυτός ο ιστότοπος προσφέρει μέσα από έναν συνολικό αριθμό χρηστών, 
περίπου 75.000.000 σε ολόκληρο τον κόσμο, ένα ευρύ δίκτυο επαφών από 

επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Με αυτό τον τρόπο, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας μπορεί 
να έρθει σε επαφή με υποψήφιους πελάτες, προμηθευτές ή επαγγελματίες του χώρου, με 
σκοπό τη συνεργασία και το αμοιβαίο όφελος.

Ακόμα, το linkedIn συγκεντρώνει χαρακτηριστικά όπως οι απαντήσεις «answers», όπου 
κάθε χρήστης μπορεί να εκθέτει έναν προβληματισμό με τη δυνατότητα ειδικοί του κλάδου 
που έχουν εγγραφεί στο δίκτυο να του απαντήσουν και να τον κατευθύνουν για την επίλυσή 
του.
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Η δικτύωση λαμβάνει χώρα μέσα από «συνδέσεις» με άλλους χρήστες, οι οποίοι μπο-
ρούν να δημοσιεύουν και να προωθούν προϊόντα ή κριτικές διαφημίζοντας την εταιρεία και 
προωθώντας τις πωλήσεις της. Μέσα από θετικές κριτικές επιτυγχάνεται ακόμα καλύτερο 
αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της έμμεσης διαφήμισης, η οποία πολλές φορές 
θεωρείται περισσότερο αποδοτική και αποτελεσματική.

Ακόμα, ο χρήστης μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσμους με άλλους δικτυακούς τόπους και 
blogs, ώστε να επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι προβολής και δημόσιων σχέσεων της επι-
χείρησης. Το ίδιο ισχύει και για τη δημιουργία ή συμμετοχή σε ομάδες (groups) ή για τα 
Testimonials, όπου οι χρήστες μπορούν να καταθέσουν γνώμες και απόψεις σχετικά με τα 
προσφερόμενα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Επιπροσθέτως, η χρήση του linkedIn μπορεί να αποτελέσει το μέσο ώστε ένας επιχει-
ρηματίας να αναζητήσει τους κατάλληλους συνεργάτες, ή παρακολουθώντας θέματα 
του κλάδου του στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό να αναζητήσει επιχειρηματικές ευκαι-
ρίες.
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   4.8.    Πρακτικές δικτύωσης
 της μικρομεσαίας επιχείρησης

!

Η μικρή επιχείρηση για τη δικτύωσή της, αλλά και ο μικρομεσαίος επιχειρη-
ματίας για την ενημέρωσή του, πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

§		Να δημιουργήσει έναν δικτυακό τόπο παροχής πληροφοριών για τις δραστηριότητες, 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, δηλαδή να φροντίσει έτσι ώστε η επιχείρησή του να 
έχει μία δική της ιστοσελίδα.

§	Να καθορίσει μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία να είναι 
γενική και να αφορά στην επιχείρηση, καθώς και να συνδέεται με τον διακριτικό της 
τίτλο ή την επωνυμία της, π.χ. info@diakritikostitlos.gr.

§	Να επενδύσει σε λύσεις ηλεκτρονικού εμπορίου εάν τα προϊόντα της μπορούν να 
πουληθούν μέσω διαδικτύου. Αυτό θα διευκολύνει την εξάπλωση της πωλήσεών της, 
παρακάμπτοντας τους γεωγραφικούς περιορισμούς, και μάλιστα με μία επένδυση σε 
υποδομή συστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου η οποία θα γίνει μόνο μία φορά.

§	Να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον δικό της κλάδο μέσω της εγγραφής σε κλαδικές 
και άλλες επαγγελματικές οργανώσεις.

§	Να συμμετέχει σε ημερίδες και σεμινάρια που διοργανώνονται από κλαδικούς φορείς, 
φορείς μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και φορείς επιχειρηματικότητας εν γένει.

§	Να χρησιμοποιεί τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή της επιχείρη-
σης στο διαδίκτυο, αλλά και για τη δικτύωση μέσω των τεχνολογιών επικοινωνιών και 
πληροφοριών (ΤΠΕ).

§	Να ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις στην Ελλάδα και παγκοσμίως σχετικά με τη 
μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την επιχειρηματικότητα εν γένει.

§	Να αναζητεί στις πηγές που προαναφέρθηκαν παραδείγματα καλών πρακτικών σχε-
τικά με τα όσα απασχολούν τη λειτουργία της μικρομεσαίας επιχείρησης.

§	Να ακολουθεί τις τάσεις και τις εξελίξεις του ελληνικού και του διεθνούς επιχειρηματι-
κού περιβάλλοντος στον επιχειρηματικό του σχεδιασμό.
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Αυτοαξιολόγηση

    Ερωτήσεις
1.  Δώστε τον ορισμό της δικτύωσης.

2.  Πώς αντιμετωπίζουν σήμερα οι Έλληνες μικρομεσαίοι την προοπτική της δικτύω-
σης;

3.  Πού εντοπίζονται οι δράσεις στήριξης της δικτύωσης στις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις στην Ελλάδα;

4.  Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το διαδίκτυο για την επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα;

5.  Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι που συντρέχουν για τη δημιουργία συμμαχιών μεταξύ 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων;

6.  Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, ποιος είναι ο λόγος που τα κράτη ενθαρρύνουν τη 
δικτύωση;

7.  Αναφέρετε μερικούς από τους σημαντικότερους φορείς πληροφόρησης για τον 
Έλληνα επιχειρηματία.

8.  Ποια είναι τα κύρια εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης;

9.  Ποιες ενέργειες πρέπει να ακολουθήσει ο μέσος επιχειρηματίας για τη δικτύωση 
και την ενημέρωσή του;

Ασκήσεις   

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Η έννοια της δικτύωσης μπορεί να καταλήξει σε ευρύτερες επιχειρηματικές συμμαχίες.

    Σωστό                                              Λάθος
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2. Στο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον, θεωρείτε ότι η επιχειρηματική δικτύωση έχει 
αναπτυχθεί αρκετά τα τελευταία πέντε χρόνια.

    Σωστό                                              Λάθος

3.  Οι επαγγελματικοί σύλλογοι και τα Επιμελητήρια είναι οργανισμοί που συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη της ενημέρωσης και της δικτύωσης των μικρομεσαίων.

    Σωστό                                              Λάθος

4. Οι στρατηγικές συμμαχίες και η επιχειρηματική συνεργασία αποτελούν ένα όπλο στα 
χέρια των μικρομεσαίων, ώστε να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό των ισχυρών.

    Σωστό                                              Λάθος

5.  Το facebook είναι το κατ’ εξοχήν μέσο για την κοινωνική δικτύωση ενός μικρομεσαίου 
επιχειρηματία.

    Σωστό                                              Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1.  Η επιχειρηματική δικτύωση δεν είναι σε θέση:

 Α. Να καταλήξει σε στρατηγικές συμμαχίες.

 Β. Να αναδείξει πλεονεκτήματα από τη γεωγραφική θέση των επιχειρήσεων.

 Γ. Να συμβάλει στη διάχυση της πληροφόρησης.

 Δ. Να συμβάλει στην οργάνωση των εσωτερικών λειτουργιών.

2.  Η προώθηση της δικτύωσης:

 Α. Δεν έχει αναπτυχθεί λόγω της επιφυλακτικότητας των επιχειρηματιών.

 Β. Έχει αναπτυχθεί σε σημαντικό βαθμό.

 Γ. Το κράτος έχει ενισχύσει τη δικτύωση στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό.

 Δ. Όλα τα παραπάνω.
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3. Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους μία εταιρεία επιλέγει να ενταχθεί σε μία στρα-
τηγική συμμαχία είναι:

 Α. Για να μειώσει τα κόστη συναλλαγών.

 Β. Για καλύτερη αξιοποίηση των πόρων της εταιρείας.

 Γ. Για την ανάπτυξη της κουλτούρας και τη διάχυση της γνώσης.

 Δ. Για την άρση των εμποδίων εισόδου στην αγορά.

4. Κατά την ανάλυση ανταγωνισμού θεωρείται πιο ελκυστικός ένας κλάδος που:

 Α. Διαθέτει λίγες επιχειρήσεις με ισχυρή συγκέντρωση μεριδίων αγοράς.

 Β. Διαθέτει πολλές επιχειρήσεις και χαμηλά εμπόδια εισόδου.

 Γ. Διαθέτει μικρό αριθμό πελατών και μεγάλο αριθμό προμηθευτών.

 Δ. Διαθέτει πολλούς πελάτες και προμηθευτές και λίγα υποκατάστατα.

5.  Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον μία επιχείρηση δεν πρέπει:

 Α. Να προσπαθήσει να μειώσει το κόστος της.

 Β. Να διαθέσει χρηματικά κεφάλαια σε έρευνα και ανάπτυξη.

 Γ. Να κάνει προσπάθεια ανάπτυξης των πωλήσεων αδιαφορώντας για την   
 πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της.

 Δ. Να διαθέσει κεφάλαια για διαφήμιση, έρευνα και ανάπτυξη.
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Παράρτημα

Απαντήσεις ερωτήσεων
1. Απάντηση στην παράγραφο 4.1.
2. Απάντηση στην παράγραφο 4.1.
3. Απάντηση στην παράγραφο 4.1.
4. Απάντηση στην παραγράφο 4.1.
5. Απάντηση στην παράγραφο 4.2.
6. Απάντηση στην παράγραφο 4.2.
7. Απάντηση στην παράγραφο 4.4.
8. Απάντηση στην παράγραφο 4.7.
9. Απάντηση στην παράγραφο 4.8.

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

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

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. δ (Παράγραφος 4.1)
2. α (Παράγραφος 4.1)
3. α, β, γ (Παράγραφος 4.2)
4. δ (Παράγραφος 4.4)
5. γ (Παράγραφος 4.6)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.indd   183 11/6/12   10:22 PM



184 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βοηθητικό μελέτης

  

      Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

§	 Πιπερόπουλος, Π. (2007). Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Business Glusters. Εκδό-
σεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

§	 Λαμπρόπουλος, Π. (2008). Επιχειρηματικότητα: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη των Επιχειρή-
σεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός.

§		Καραγιάννης, Η. (2010). Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. Σοφία Α.Ε.

§	 Σαλαβού, Ε. (2006). Δρόμοι εξέλιξης στο επιχειρείν. Αθήνα: Καστανιώτης.

§	 White & Margaret (2010). Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας. 
Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

Προτεινόμενες ιστοσελίδες αποτελούν όλες οι ιστοσελίδες που παρουσιάστηκαν στις παρα-
γράφους της Υποενότητας 4. Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας θα μπορούσε να βοηθηθεί στο 
μέγιστο εάν επισκεπτόταν συχνά όλες τις αναφερόμενες στην υποενότητα ηλεκτρονικές διευ-
θύνσεις, προκειμένου να λάβει την πιο πρόσφατη ενημέρωση για τις εξελίξεις γύρω του.

Η βιβλιογραφία για θέματα δικτύωσης είναι ελάχιστη και τις περισσότερες φορές αφορά 
στις μεγάλες επιχειρήσεις, η δομή των οποίων είναι τελείως διαφορετική από εκείνη των 
μικρομεσαίων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποτελέσει πηγή ενημέρωσης και κατάρ-
τισης του μικρομεσαίου επιχειρηματία.

Το υλικό της Υποενότητας 4 στηρίχθηκε σε λεπτομερή έρευνα στο ελληνικό, ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο σχετικά με τη δικτύωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αναφέρο-
ντας τα πιο ουσιώδη και σημαντικά θέματα που πρέπει να γνωρίζει ο μικρομεσαίος επιχει-
ρηματίας, προκειμένου να αναπτύξει και να δικτυώσει την επιχείρησή του, δεδομένων των 
δυνατοτήτων και των χαρακτηριστικών της, αλλά και να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες που 
αναπτύσσονται στο παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον καθώς και στις τεχνο-
λογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών.
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5. Οι αναγκαίες προσαρμογές 
 της μικρομεσαίας επιχείρησης
 στο σύγχρονο περιβάλλον

5η ΕΝΟΤΗΤΑ
      Προτάσεις για περαιτέρω μελέτη

§	 Πιπερόπουλος, Π. (2007). Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Business Glusters. Εκδό-
σεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

§	 Λαμπρόπουλος, Π. (2008). Επιχειρηματικότητα: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη των Επιχειρή-
σεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός.

§		Καραγιάννης, Η. (2010). Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. Σοφία Α.Ε.

§	 Σαλαβού, Ε. (2006). Δρόμοι εξέλιξης στο επιχειρείν. Αθήνα: Καστανιώτης.

§	 White & Margaret (2010). Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας. 
Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

Προτεινόμενες ιστοσελίδες αποτελούν όλες οι ιστοσελίδες που παρουσιάστηκαν στις παρα-
γράφους της Υποενότητας 4. Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας θα μπορούσε να βοηθηθεί στο 
μέγιστο εάν επισκεπτόταν συχνά όλες τις αναφερόμενες στην υποενότητα ηλεκτρονικές διευ-
θύνσεις, προκειμένου να λάβει την πιο πρόσφατη ενημέρωση για τις εξελίξεις γύρω του.

Η βιβλιογραφία για θέματα δικτύωσης είναι ελάχιστη και τις περισσότερες φορές αφορά 
στις μεγάλες επιχειρήσεις, η δομή των οποίων είναι τελείως διαφορετική από εκείνη των 
μικρομεσαίων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποτελέσει πηγή ενημέρωσης και κατάρ-
τισης του μικρομεσαίου επιχειρηματία.

Το υλικό της Υποενότητας 4 στηρίχθηκε σε λεπτομερή έρευνα στο ελληνικό, ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο σχετικά με τη δικτύωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αναφέρο-
ντας τα πιο ουσιώδη και σημαντικά θέματα που πρέπει να γνωρίζει ο μικρομεσαίος επιχει-
ρηματίας, προκειμένου να αναπτύξει και να δικτυώσει την επιχείρησή του, δεδομένων των 
δυνατοτήτων και των χαρακτηριστικών της, αλλά και να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες που 
αναπτύσσονται στο παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον καθώς και στις τεχνο-
λογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών.

 5.1.  Κατανοώντας την ανάγκη προσαρμογής

 5.2.  Παρατηρώντας τη μικρομεσαία επιχειρηματική επιτυχία

 5.3.  Καθοδηγώντας την επιτυχημένη αναπροσαρμογή

 5.4.  Η έδρα/τοποθεσία της επιχείρησης

 5.5.  Οργανωτική δομή και λειτουργίες της μικρής επιχείρησης

 5.6.  Επιλογή του κατάλληλου κλάδου οικονομικής δραστηριότητας

 5.7.  Η χρήση της τεχνολογίας από τη μικρομεσαία επιχείρηση

 5.8.  Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στη μικρομεσαία επιχείρηση

 5.9.  Τα κρίσιμα σημεία επιτυχίας μιας μικρομεσαίας επιχείρησης
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Εισαγωγή

Στόχος

Στόχος αυτής της υποενότητας είναι να συνειδητοποιήσει ο μικρομεσαίος 
επιχειρηματίας την ανάγκη υλοποίησης των απαραίτητων προσαρμογών 
που πρέπει να γίνουν στη μικρή επιχείρηση, προκειμένου αυτή να αντεπε-
ξέλθει με επιτυχία στα νέα επιχειρηματικά δεδομένα που αναπτύσσονται.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας υποενότητας:

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

●  να κατανοείς την ανάγκη προσαρμογής της μικρής επιχείρησης στο 
σύγχρονο περιβάλλον,

●  να συνειδητοποιείς τη σημασία της επιλογής τοποθεσίας στην επιχει-
ρηματική επιτυχία,

●  να κατανοείς την απαραίτητη δομή και τις βασικές λειτουργίες της 
μικρής επιχείρησης,

●  να ορίζεις τον κλάδο και τις δραστηριότητες της επιχείρησής σου βάσει 
της σχετικής νομοθεσίας,

●  να αναγνωρίζεις τη χρησιμότητα της τεχνολογίας για τη μικρομεσαία 
επιχείρηση,

●  να κατανοείς τη σωστή διαδικασία διοίκησης του ανθρώπινου δυναμι-
κού της μικρής επιχείρησης.

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

● να απαριθμείς τα βασικά εμπόδια λειτουργίας της μικρής επιχείρησης,

● να γνωρίζεις τις κινήσεις των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων,

●  να διακρίνεις τα βήματα για τη σωστή επιλογή της τοποθεσίας της επι-
χείρησης,

●  να αναλύεις τη συμβολή της σωστής διαχείρισης του ανθρώπινου 
δυναμικού στα αποτελέσματα της επιχείρησης.
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■ Σε επίπεδο στάσεων, θα πρέπει να είσαι σε θέση:

●  να αντιλαμβάνεσαι τη συμβολή της αναπροσαρμογής σημαντικών 
θεμάτων για την επιβίωση και ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχείρη-
σης,

●  να αντιλαμβάνεσαι τον ρόλο της επιτυχημένης αναπροσαρμογής,

●  να συνειδητοποιείς τα κρίσιμα σημεία που απαιτούν ειδική διαχείριση 
για το μέγεθος της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Έννοιες - κλειδιά

§	 Προσαρμογή
§	 Οργάνωση
§	 Διοίκηση
§	 Οικονομικός προγραμματισμός
§	 Βασικά εμπόδια λειτουργίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων
§	 Στρατηγικές ελληνικών επιτυχημένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων
§	 Τοποθεσία επιχείρησης
§	 Οργανωτική δομή
§	 Λειτουργίες μικρομεσαίας επιχείρησης
§	 Τεχνολογία
§	 Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
§	 Κρίσιμα σημεία επιτυχίας μικρομεσαίας επιχείρησης

Σύντομη περιγραφή ενότητας

Στην Υποενότητα 5 γίνεται μία παρουσίαση των πιο σημαντικών σημείων τα οποία χρήζουν 
προσαρμογών ανάλογα με τις εξελίξεις εντός και εκτός της μικρομεσαίας επιχείρησης. 
Δεδομένης της μεταβλητότητας του εξωτερικού περιβάλλοντος, η οποία επιφέρει σημαντι-
κές μεταβολές και στο εσωτερικό της μικρής επιχείρησης, είναι απαραίτητο να γίνουν προ-
σαρμογές με άμεσο στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων και της απόδοσής της. Αναλύ-
ονται θέματα καθοριστικής σημασίας και συμβολής, όπως η τοποθεσία της μικρής επιχεί-
ρησης, η οργανωτική δομή και οι λειτουργίες της μικρομεσαίας επιχείρησης, η επιλογή του 
κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, η χρήση της τεχνολογίας και η διοίκηση του ανθρώ-
πινου δυναμικού.
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   5.1.    Κατανοώντας την ανάγκη προσαρμογής

Στις προηγούμενες υποενότητες αναπτύχθηκαν θέματα όπως η κατάσταση 
του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η μικρή επιχείρηση. Επίσης, έγινε 
μία ανάλυση σχετικά με σημαντικά θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας σε μορφή που θα μπορούσε να αντεπεξέλθει στις σημε-
ρινές εξελίξεις. Τέλος, αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με την επιχειρηματική 

ιδέα, ενώ παρουσιάστηκε και ο τρόπος δικτύωσης και πληροφόρησης του μικρομεσαίου 
επιχειρηματία.

!

Η παρούσα υποενότητα διαπραγματεύεται τις αναγκαίες προσαρμογές της 
ελληνικής μικρής επιχείρησης με άμεσο στόχο να υποβοηθήσει τον μικρομε-
σαίο επιχειρηματία να δημιουργήσει μία επιχείρηση, η οποία θα μπορούσε 
να είναι βιώσιμη και να έχει προοπτικές δεδομένων των καταστάσεων 

που αναπτύσσονται γύρω της.

Η μικρή επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα αλλά ούτε και τη δύναμη να επη-
ρεάσει το εξωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Αν και αξίζει να τονιστεί ότι κανείς σήμερα δεν διαθέτει τη δύναμη να αλλά-
ξει τον κόσμο, η μεταβλητότητα και η αβεβαιότητα του περιβάλλοντος λόγω των γρήγορων 
εξελίξεων που παρατηρούνται σε όλους σχεδόν τους τομείς, όπως η οικονομία, η κοινω-
νία, η τεχνολογία, είναι χαρακτηριστικά στοιχεία του διεθνοποιημένου περιβάλλοντος, τα 
γεγονότα του οποίου δεν γνωρίζουν πλέον σύνορα.

Επομένως, οι αναγκαίες προσαρμογές της μικρής επιχείρησης στις σημερινές απαιτήσεις 
πρακτικά εστιάζουν στην προσαρμογή των στοιχείων του εσωτερικού περιβάλλοντος και 
κυρίως στη σωστή οργάνωση και διοίκησή της, παρά στο εξωτερικό της περιβάλλον.
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! Είναι εξίσου σημαντικό να κατανοήσει ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας ότι, 
προκειμένου να βελτιώσει την κατάσταση της επιχείρησής του, έχει τις εξής 
εναλλακτικές επιλογές:

§	 να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες,

§	 να αποφύγει τις απειλές,

§	 να στηριχθεί στις δυνάμεις του, και

§	 να μειώσει τις αδυναμίες του.

!

Όλα αυτά, όμως, γίνονται αλλάζοντας:

§	 τη μορφή οργάνωσης σε επίπεδο δομών και πόρων, και

§	 τον τρόπο διοίκησης σε επίπεδο διαδικασιών.

Στην υποενότητα αυτή θα μάθουμε πώς θα πρέπει να οργανωθούν βασικά θέματα καθο-
ριστικής σημασίας για τη μελλοντική πορεία της επιχείρησης, αλλά και πώς θα πρέπει να 
διοικηθούν σωστά οι δομές της μικρής επιχείρησης σε πόρους: υλικούς και ανθρώπινους.

Η ανάγκη οργάνωσης προκύπτει λόγω των πολλών εργασιών που πρέπει να 
εκτελεστούν κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος σε 
μία επιχείρηση. Οργάνωση σημαίνει δραστηριοποίηση με τρόπο ώστε να 
δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες εργασίας, προκειμένου η ομάδα 

των ανθρώπων που εργάζεται στη μικρή επιχείρηση να επιτύχει με μέγιστη αποτελεσματι-
κότητα τον στόχο στον οποίο αποβλέπει.

Η διοίκηση μιας επιχείρησης, ή, όπως αλλιώς αποκαλείται, το μάνατζμεντ, 
είναι μία άλλη δραστηριότητα η οποία απαιτεί γνώσεις, δεξιότητες και ικανό-
τητες που αφορούν στην εκτέλεση των παρακάτω καθηκόντων (ή, όπως 
αλλιώς αποκαλούνται, λειτουργίες):

§	 Προγραμματισμός,

§	 Οργάνωση,

§	 Διεύθυνση, και

§	 Έλεγχος.
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Παρόλο που η οργάνωση αποτελεί ένα από τα καθήκοντα της διοίκησης, στην παρούσα υπο-
ενότητα θα αναλυθεί ξεχωριστά, καθώς η μικρή επιχείρηση παρουσιάζει σημαντικές ελλεί-
ψεις σε επίπεδο οργάνωσης ζωτικών θεμάτων για την πορεία της. Θα αντιμετωπίσουμε την 
οργάνωση ως μία εξαρχής αναπροσαρμογή των πιο σημαντικών θεμάτων που απασχολούν 
τη λειτουργία της μικρής επιχείρησης. Η οργάνωση, εκτός των άλλων, είναι μία ενέργεια η 
οποία υλοποιείται στην αρχή κατά το ξεκίνημα της μικρής επιχείρησης, αλλά εκτελείται και 
στη συνέχεια από τον εκάστοτε μάνατζέρ της. Στην ουσία, τα καθήκοντα του μάνατζερ σε μία 
μικρή επιχείρηση τα εκτελεί ο ίδιος ο επιχειρηματίας, ο οποίος είναι ο μόνος που έχει όλες τις 
αρμοδιότητες και την πλήρη εξουσία για τη λήψη διαφόρων αποφάσεων.

Στην τωρινή κατάσταση της οικονομίας και του επιχειρηματικού περιβάλλο-
ντος, παρατηρείται όλο και περισσότερο η ανάγκη σύνδεσης της πορείας της 
λειτουργίας της μικρής επιχείρησης με τα οικονομικά μεγέθη. Αυτό οφεί-
λεται σε πολλούς παράγοντες γενικού χαρακτήρα οι οποίοι φαίνεται να έχουν 
πλέον άμεση επίπτωση στη μικρή επιχείρηση.

Παραδείγματα προαναφερόμενων παραγόντων αποτελούν:

§	 η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά,

§	 οι δυσκολίες στις πληρωμές και εισπράξεις μεταξύ των επιχειρήσεων,

§	 η δυσκολία δανεισμού, και

§	 η δυσμενής οικονομική κατάσταση συγκεκριμένων επιχειρήσεων ή 
κλάδων.

Γενικότερα, η αγορά παρουσιάζει προβλήματα ρευστότητας και η μικρή επι-
χείρηση, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μορφή επιχείρησης, έχει ήδη 
αρχίσει να αισθάνεται σημαντικές δυσκολίες σε επίπεδο οικονομικού προ-
γραμματισμού. Γι’ αυτό, περισσότερο από ποτέ η μικρή επιχείρηση χρειάζεται 
να κάνει έναν οργανωμένο και στοχεύμενο οικονομικό προγραμματισμό. 

Πλέον όλοι οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των μικρών επιχειρή-
σεων πρέπει να κατανοήσουν ότι το ταμείο της επιχείρησης είναι τα δικά της χρήματα και 
να μη συγχέουν τα προσωπικά τους κεφάλαια και τη δική τους περιουσία με εκείνα της 
επιχείρησης.

Ας δούμε, λοιπόν, πώς συνδέονται οι λειτουργίες μιας επιχείρησης με τον οικονομικό προ-
γραμματισμό της. Δεδομένης της σημερινής κατάστασης, οι επιχειρηματίες θα πρέπει να 
σχεδιάζουν έχοντας πάντοτε υπόψη:

§	τους διαθέσιμους πόρους, και

§	τα οικονομικά αποτελέσματα που πρέπει ή επιδιώκουν να επιτύχουν.
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Εικόνα 4: Οικονομικός Προγραμματισμός

Στόχος/οι της Επιχείρησης

Επιχειρηματικό σχέδιο επιχείρησης & Μακροπρόθεσμοι στόχοι επιχείρησης

Προβλέψεις πωλήσεων σε μακροπρόθεσμη βάση

Στρατηγική επιχείρησης σε επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών

Προβλέψεις πωλήσεων σε βραχυπρόθεσμη βάση

Λειτουργία 
Παραγωγής

§ Σχεδιασμός
λειτουργίας 
παραγωγής

§ Προϋπολογισμός 
παραγωγής

§ Προϋπολογισμός
προμηθειών σε 
πρώτες ύλες

§ Προϋπολογισμός 
άλλων δαπανών

Λειτουργία 
Πωλήσεων/ 
Μάρκετινγκ

§	Σχεδιασμός
λειτουργίας 
μάρκετινγκ

§	Προϋπολογισμός 
πωλήσεων

§	Προϋπολογισμός 
δαπανών 
μάρκετινγκ

§	Προώθηση 
πωλήσεων

Διοικητική 
Λειτουργία

§	Σχεδιασμός 
λειτουργίας 
διοίκησης

§	Προϋπολογισμός 
δαπανών 
διοίκησης

§	Προϋπολογισμός 
δαπανών 
έρευνας

Οικονομική 
Λειτουργία

§	Σχεδιασμός 
οικονομικής 
λειτουργίας

§	Προϋπολογισμοί 
εσόδων

§	Προϋπολογισμοί 
εισπράξεων

Οικονομικά αποτελέσματα επιχείρησης

§	Προϋπολογιζόμενες οικονομικές καταστάσεις
§	Ταμειακό πρόγραμμα και ταμειακές ροές
§	Αποτελέσματα χρήσης
§	Ισολογισμός

Πηγή: Προσαρμογή από Θωμαδάκης, Σ. & Κατσαμποξάκης, Ι. Χρηματοοικονομική Ανάλυση 
Επιχειρήσεων. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική».
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Βάσει της ανωτέρω εικόνας, γίνεται κατανοητό ότι ο στόχος της οργάνωσης είναι όχι μόνο η 
σωστή και η οργανωμένη λειτουργία της επιχείρησης αλλά και η επίτευξη οικονομικών απο-
τελεσμάτων. Τα οικονομικά αποτελέσματα διατυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις που 
η επιχείρηση υποχρεούται βάσει της φορολογικής νομοθεσίας να ετοιμάσει για κάθε οικονο-
μική χρήση. Τα οικονομικά αποτελέσματα αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας καθώς και την αποδοτικότητα και την κερδοφορία της.

Βάσει σχετικής μελέτης του Εθνικού Παρατηρητηρίου, οι δείκτες κερδοφορίας των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων παρουσιάζονται ως εξής:

Πίνακας 8: Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες ανά μέγεθος επιχείρησης

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ/ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Είδος Επιχείρησης Περιθώριο Μεικτού Κέρδους Περιθώριο Καθαρού 
Κέρδους

Πολύ μικρή επιχείρηση 0,33 0,08
Μικρή επιχείρηση 0,34 0,11
Μεσαία επιχείρηση 0,20 0,25

Πίνακας 9: Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες ανά κλάδο επιχειρήσεων

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ/ΚΛΑΔΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Είδος Επιχείρησης Περιθώριο Μεικτού Κέρδους Περιθώριο Καθαρού 
Κέρδους

Μεταποιητικές βιομηχανίες 0,20 0,13
Κατασκευές 0,17 0,07
Χονδρικό & Λιανικό εμπόριο 0,43 0,24
Ξενοδοχεία & Εστιατόρια 0,52 0,02
Μεταφορές,
Αποθήκευση & Επικοινωνίες 0,12 0,05

Διαχείριση Ακίνητης 
Περιουσίας, Εκμισθώσεις &
Εμπορικές Δραστηριότητες

0,21 0,07

Άλλες δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών 0,21 0,10

Πηγή: Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ΕΟΜΜΕΧ. Έρευνα Προσδιορισμού 
της Επιχειρηματικής Φυσιογνωμίας και των Δεικτών Επιχειρηματικής Δραστηριότητας των ΜΜΕ.
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   5.2.    Παρατηρώντας τη μικρομεσαία
 επιχειρηματική επιτυχία

Έχοντας κατανοήσει τον ρόλο της οργάνωσης και διοίκησης και των εσωτερικών προσαρ-
μογών και της επίπτωσής τους στα οικονομικά αποτελέσματα μιας μικρής επιχείρησης, 
στην παρούσα παράγραφο θα αναφερθούμε σε βασικά θέματα που εμποδίζουν ή και καθο-
ρίζουν την επιτυχία μιας μικρομεσαίας επιχείρησης.

Πριν αναπτυχθούν τα σημαντικά ζητήματα της εσωτερικής διάρθρωσης της επιχείρησης, 
με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς της, θα γίνει μία 
σύντομη αναφορά στα βασικά προβλήματα που αποτελούν τα κύρια εμπόδια λειτουργίας 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς, επίσης, και στις στρατηγικές που ακολουθούν οι 
επιτυχημένες ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Βασικά εμπόδια1 λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελούν:

§	 το λειτουργικό κόστος,

§	 το πρόβλημα της χρηματοδότησης,

§	 η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού,

§	 η έλλειψη υποδομών,

§	 τα θεσμικά προβλήματα,

§	 η ελλιπής χρήση και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, και

§	 η μη εφαρμογή νέων μορφών οργάνωσης.

! Ευρήματα της έρευνας που διενεργήθηκε το 2007 από το Οικονομικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών έδειξαν ότι, οι επιτυχημένες ελληνικές μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις:

1.  Βάσει σχετικής έρευνας του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του ΕΟΜΜΕΧ 
(09/2010), με τίτλο «Άξονες Στρατηγικής που συμβάλλουν στη δημιουργία επιτυχημένων Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων».
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§	Σε επίπεδο αγοράς:

●  Εστιάζουν σε συγκεκριμένες αγορές ή συνήθως δημιουργούν τις δικές τους αγο-
ρές.

●	 Επιλέγουν συγκεκριμένες δραστηριότητες και κάνουν προσπάθειες επέκτασης 
στη διεθνή αγορά.

●	 Δεν επιλέγουν ως αντικείμενο δραστηριότητας αυτά που δεν γνωρίζουν.

●	 Δημιουργούν στενές και μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες τους, αφιερώνο-
ντας τις δραστηριότητές τους στη διερεύνηση των αναγκών του πελάτη, στην ικα-
νοποίηση αυτών των αναγκών, αλλά και στην καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

●	 Προτιμούν τη στρατηγική διαφοροποίησης, με στόχο τη μοναδικότητα του προϊό-
ντος ή της υπηρεσίας, δίνοντας προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των πελατών.

§	Σε επίπεδο πόρων:

●	 Διοικούνται από άτομα τα οποία έχουν το χάρισμα της ηγεσίας και έχουν διαμορ-
φώσει ένα εσωτερικό κλίμα το οποίο:

§	είναι ξεκάθαρο σε σχέση με τον προσανατολισμό,

§	έχει βασικές αξίες, και

§	στηρίζεται στην έννοια της ανταμοιβής των προσπαθειών και της δικαιοσύνης.

●	 Επενδύουν στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη του προσωπικού και στηρίζουν 
τη στρατηγική τους στις βασικές τους ικανότητες, δημιουργώντας ένα εργασιακό 
περιβάλλον με στενές μακροπρόθεσμες σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης.

●	 Αναπτύσσουν στενές σχέσεις με τους προμηθευτές και επενδύουν σε τεχνολογίες 
με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη των καινοτομιών.

●	 Αναπτύσσουν μόνες τους την τεχνογνωσία που χρησιμοποιούν και προτιμούν να 
έχουν τον έλεγχο των δραστηριοτήτων τους από το να συνεργάζονται και να δημι-
ουργούν στρατηγικές συμμαχίες, συνεργάτες ή να χρησιμοποιούν υπεργολάβους.

Έχοντας υπόψη τα βασικά εμπόδια στη λειτουργία των επιχειρήσεων και τη διάσταση της 
πρακτικής που ακολούθησαν οι επιτυχημένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις επόμενες 
παραγράφους θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε όλες τις απαραίτητες αναπροσαρμογές 
μιας μικρής επιχείρησης.
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   5.3.    Καθοδηγώντας την επιτυχημένη αναπροσαρμογή

Ας δούμε κατ’ αρχάς την έννοια της αναπροσαρμογής.

Αναπροσαρμογή είναι η διενέργεια των απαραίτητων και αναγκαίων αλλα-
γών καθώς και η ενσωμάτωση των βέλτιστων πρακτικών στη λειτουργία της 
μικρής επιχείρησης, ώστε να ανταποκριθεί στις συνθήκες του σύγχρονου 
περιβάλλοντος καθώς και στις αλλαγές που σημειώνονται σε αυτό.

! Γενικές κατευθυντήριες γραμμές αλλά και πρακτικές προτάσεις για την 
επιτυχημένη προσαρμογή της δομής, της οργάνωσης και της διοίκησης της 
μικρής επιχείρησης είναι οι ακόλουθες:

§		Διερεύνηση καλών πρακτικών από όμοιες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις του 
ιδίου κλάδου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

§		Εφαρμογή μοντέλου οργάνωσης της μικρής επιχείρησης ανάλογα με το μέγεθος 
και τον κλάδο.

§		Διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων και των ρόλων της ομάδας των απασχολουμέ-
νων στη μικρή επιχείρηση.

!
Ο επιχειρηματίας, για να διευκολυνθεί στη διαδικασία της αναπροσαρμογής, 
θα πρέπει να εστιάσει στα ακόλουθα:

§		Να αναθεωρήσει τη στρατηγική της επιχείρησης σε επίπεδο στόχου και οράματος.

§		Να οργανώσει και να διοικήσει την επιχείρηση με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφέ-
ρει αποτελέσματα στους τομείς των οικονομικών, της διαχείρισης κινδύνου και της 
διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

§		Να στοχεύει στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

§		Να προσπαθεί να εξάγει προϊόντα εάν έχει τις δυνατότητες.
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Δραστηριότητα

Πριν αναπτύξουμε στις επόμενες παραγράφους τα βασικότερα θέματα που θα πρέπει ο 
επιχειρηματίας της μικρής επιχείρησης να αναθεωρήσει και να αναπροσαρμόσει, κατά-
γραψε ζητήματα της δικής σου επιχείρησης που θεωρείς ότι πρέπει να αναπροσαρμόσεις.
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   5.4.    Η έδρα/τοποθεσία της επιχείρησης

Σε μία προσπάθεια αναθεώρησης όλων των βασικών και σημαντικών θεμάτων μιας 
μικρής επιχείρησης, στην παρούσα υποενότητα θα αναφερθούμε σε ένα θέμα το οποίο 
άτυπα πολλές φορές απασχολεί τη μικρή επιχείρηση, ωστόσο ουσιαστικά δεν έχει αποτε-
λέσει αντικείμενο μελέτης αλλά ούτε και εκπαίδευσης. Μιλάμε για την έδρα/τοποθεσία μιας 
επιχείρησης.

Πώς θα θυμόμαστε καλύτερα τη βαρύτητα της τοποθεσίας;

Η καλύτερη μέθοδος για να θυμόμαστε τον ρόλο της τοποθεσίας μιας επιχείρησης είναι 
να έχουμε στον νου μας την εικόνα ενός ανταγωνιστή ο οποίος προσπαθεί να μας σβή-
σει από τον χάρτη.

Wayne Calloway

Αξίζει να τονίσουμε ότι δεν χρειάζονται όλες οι επιχειρήσεις την τέλεια τοποθεσία. Βασικά 
αναζητούμε την κατάλληλη τοποθεσία ανάλογα με:

§		το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας,

§		το είδος του προϊόντος ή της υπηρεσίας,

§		τη διέλευση των αγοραστών που επιθυμεί ή/και απαιτείται να έχει η μικρή επιχεί-
ρηση,

§		το ποσό των χρημάτων που μπορεί να διαθέσει ο επιχειρηματίας.

Σχετικά με το είδος της δραστηριότητας έχει πολύ μεγάλη σημασία εάν χρειάζεται ο πελά-
της να επισκεφθεί την έδρα της επιχείρησης ή οι πωλητές της επιχείρησης να πάνε σε 
αυτόν. Για παράδειγμα, για τα συνεργεία καθαρισμού δεν χρειάζεται πολλή μελέτη για την 
τοποθεσία, το αντίθετο συμβαίνει με την τοποθεσία ενός ζαχαροπλαστείου.

Αυτό που πρέπει να έχουμε καλά υπόψη μας είναι η διέλευση και η κίνηση που θέλουμε να 
υπάρχει στην τοποθεσία της επιχείρησης. Εάν το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
απαιτεί κίνηση αγοραστών, τότε μία περιοχή σε ένα κομβικό σημείο της πόλης και με πολλή 
κίνηση θα είναι η καλύτερη επιλογή.
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Μερικά βασικά κριτήρια για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας της τοπο-
θεσίας είναι:

§		Ο πληθυσμός

Εξετάζουμε κατά πόσο ο πληθυσμός της περιοχής θα μπορούσε να υποστηρίξει μέσω 
των αγορών την επιχείρηση. Επομένως, είναι σημαντικό να διερευνήσεις τι πορεία 
είχαν ή έχουν επιχειρήσεις όμοιες με τη δική σου στην περιοχή αυτή.

§		Ο ανταγωνισμός

Σε σχέση με την τοποθεσία στην οποία στοχεύεις, θα πρέπει να διερευνηθεί η ένταση 
του ανταγωνισμού. Εάν ο ανταγωνισμός στη γύρω περιοχή είναι μεγάλος, τότε η περι-
οχή ίσως να μην είναι η κατάλληλη.

§		Η κίνηση

Εάν η επιχείρησή σου θα χρειαστεί πλήθος αγοραστών καθώς το προϊόν είναι μικρής 
χρηματικής αξίας, π.χ., εμπορία bijou, τότε θα ήταν καλό να βρίσκεται σε κάποιο 
σημείο όπου η τυχαία κίνηση των αγοραστών διευκολύνεται λόγω κάποιου κεντρι-
κού σημείου, στη διασταύρωση, για παράδειγμα, κάποιων κεντρικών δρόμων. Επίσης, 
σχετικά με την κίνηση θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας κατά πόσο η περιοχή εξυπηρε-
τείται από μέσα μαζικής μεταφοράς.

§		Η ορατότητα

Εάν η ορατότητα είναι πολύ σημαντική για την επιχείρηση, τότε η επιλογή της τοποθε-
σίας πρέπει να γίνει σε σημείο όπου οι περαστικοί μπορούν να αναγνωρίσουν και να 
εντοπίσουν πιο εύκολα την επιχείρηση ή το κατάστημα.

§		Τα λογότυπα

Όταν το λογότυπο μιας επιχείρησης, δηλαδή, η επωνυμία της ή ο διακριτικός τίτλος, 
αυτό που στην ουσία θεωρείται όνομα της επιχείρησης, είναι αποτυπωμένο σε τέτοιο 
σημείο ώστε να μπορεί ο αγοραστής να ενημερωθεί άμεσα, γρήγορα και αποτελεσμα-
τικά, τόσο το καλύτερο για την επιχείρηση. Προσπαθήστε, λοιπόν, να δώσετε στην επι-
χείρηση μία ονομασία σχετική με τη δραστηριότητά της και δημιουργήστε μία αποτελε-
σματική «πινακίδα» για να μπορεί η επιχείρηση να «πέσει» πιο εύκολα στην αντίληψη 
ακόμη και ενός τυχαίου πιθανού πελάτη.

§		Οι διευκολύνσεις

Οι διευκολύνσεις συνδέονται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τη δυνατότητα για πάρ-
κινγκ και άλλου είδους εξυπηρετήσεις των πελατών, όπως η δυνατότητα για άλλου 
είδους εργασίες και αγορές. Εξέτασε αν μπορούν οι εργαζόμενοι και οι προμηθευτές 
να φτάσουν στην έδρα της επιχείρησης σχετικά εύκολα. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό 
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να έχεις διερευνήσει σε ειδικές περιπτώσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά 
πόσο η περιοχή παρουσιάζει αυξημένη ρύπανση περιβάλλοντος. Θα πρέπει να εξετά-
σεις ακόμη εάν, στην πιθανότητα ανάπτυξης της επιχείρησης, θα μπορούσες να βρεις 
άμεσα πρόσθετη ή ακόμη και νέα επαγγελματική στέγη στην περιοχή αυτή.

§		Ο ιδιοκτήτης (στην περίπτωση που ο επαγγελματικός χώρος ενοικιάζεται)

Στην περίπτωση που αποφασίσετε να ενοικιάσετε τον χώρο στον οποίο θα εγκατα-
σταθεί η επιχείρηση, θα πρέπει πρώτα να έχετε πάρει συστάσεις από άλλα άτομα 
σχετικά με τον ιδιοκτήτη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ο ιδιοκτήτης να είναι συνεργάσι-
μος άνθρωπος. Η έδρα μιας εταιρείας δεν μπορεί να μετακομίζει ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα λόγω διαφόρων προβλημάτων που παρουσιάζουν οι ιδιοκτήτες, καθώς η 
διαδικασία αυτή απαιτεί συγκεκριμένα τυπικά διαδικαστικά, όπως δηλώσεις της νέας 
έδρας στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, στο αρμόδιο Επιμελητήριο και σε 
άλλους αντίστοιχους φορείς στους οποίους υπάγεται η μικρή επιχείρηση.

§		Το ύψος του ενοικίου (πάντα αναφερόμαστε στην περίπτωση ενοικίασης του επαγγελ-
ματικού χώρου)

Το ύψος του ενοικίου είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Προσπάθησε να μην το υπερβάλεις 
αλλά ταυτόχρονα μην κάνεις το λάθος να επιλέξεις την περιοχή έχοντας ως βασικό 
κριτήριο το χαμηλό ενοίκιο, καθώς η περιοχή αυτή μπορεί να είναι μία κακή επιλογή 
και να σε οδηγήσει προς μία λανθασμένη κατεύθυνση ήδη από την αρχή της δραστη-
ριότητάς σου.

§		Η εικόνα της περιοχής

Προσπάθησε να αποφύγεις περιοχές με κακή εικόνα στους αγοραστές ή στους πελά-
τες καθώς δεν θα έχεις τα αναμενόμενα αποτελέσματα ακόμη και εάν οι προσπάθειές 
σου είναι ουσιαστικές. Στην καλύτερη των περιπτώσεων θα ανταμειφθείς για τους 
κόπους με αρκετή καθυστέρηση απ’ ό,τι σε μία τυπική περιοχή.

§		Ο τύπος της περιοχής

Είναι πολύ σημαντικό μερικές φορές η επιλεγμένη περιοχή να αναγνωρίζεται ως 
περιοχή συγκεκριμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας, π.χ., εμπορικό κέντρο για τα 
καταστήματα ένδυσης.
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Δραστηριότητα

Αξιολόγησε την καταλληλότητα της τοποθεσίας της επιχείρησής σου βάσει των προαναφε-
ρόμενων κριτηρίων και κατάγραψε παρακάτω την αξιολόγηση βάσει κάθε κριτηρίου.
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Η μικρομεσαία επιχείρηση στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν διαθέτει τους πόρους 
για την αγορά ιδιόκτητων επαγγελματικών εγκαταστάσεων. Το γεγονός αυτό παρουσιάζει 
ταυτοχρόνως πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Στην περίπτωση της μικρομεσαίας επιχείρησης, η ενοικίαση της επαγγελματικής στέγης 
σε αρκετές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την ευελιξία της. Ένα τυπικό παρά-
δειγμα για να κατανοήσει κάποιος ευκολότερα το πλεονέκτημα ενοικίασης του χώρου για 
μία μικρομεσαία επιχείρηση, είναι η περίπτωση ενός ζαχαροπλαστείου, το οποίο λόγω της 
αύξησης του ανταγωνισμού στην περιοχή που βρίσκεται αρχίζει να αντιμετωπίζει αρκετά 
προβλήματα. Στην περίπτωση ενοικίασης του χώρου, η αλλαγή της τοποθεσίας μετά από 
διερεύνηση μιας καλύτερης περιοχής με δυνατότητες μεγαλύτερου τζίρου θα μπορούσε να 
αποτελέσει μία λύση.

Στην περίπτωση, όμως, που η τοποθεσία της επιχείρησης στηρίζεται σε ιδιόκτητο χώρο, τα 
πράγματα αρχίζουν να γίνονται πιο πολύπλοκα.

Πάντα, ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η μικρομεσαία επιχείρηση θα πρέπει να 
είναι ευέλικτη.

! Στη συνέχεια, ακολουθούν μερικές χρήσιμες συμβουλές σχετικά με την επι-
λογή της τοποθεσίας για την ενοικίαση του επαγγελματικού χώρου. Συγκε-
κριμένα:

§		Κάνε μία έρευνα για τα ενοίκια της περιοχής στην οποία στοχεύεις για να έχεις μία 
συνολική και αντικειμενική εικόνα.

§		Στην περίπτωση ενοικίασης του επαγγελματικού χώρου, φρόντισε οποιαδήποτε 
προφορική συμφωνία με τον ιδιοκτήτη να μετατραπεί σε γραπτή. Είναι ουσιαστικό 
θέμα και θα σε γλιτώσει από πολλές ταλαιπωρίες στο μέλλον.

§		Καλό θα είναι πριν υπογράψεις τη σύμβαση ενοικίασης του χώρου να την έχει 
εξετάσει ένας λογιστής ή/και ένας δικηγόρος. Όταν το συμφωνητικό σχεδιάστηκε 
έγινε με γνώμονα το συμφέρον του ιδιοκτήτη, άρα ο δικός σου δικηγόρος θα δει το 
δικό σου συμφέρον και θα σε ενημερώσει για το ποιοι όροι του συμβολαίου είναι 
άδικοι – από την αρχή όμως, πριν υπογράψεις.

§		Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να εξετάσεις είναι η επιφάνεια του 
χώρου. Επειδή συνήθως στην επιφάνεια συμπεριλαμβάνονται και οι βοηθητικοί 
χώροι, θα πρέπει να διερευνήσεις κατά ποσό ο χώρος είναι κατάλληλος για τη δική 
σου επιχειρηματική δραστηριότητα βάσει των σχεδίων που έχεις κάνει.

§		Για τα όσα διαφωνείς, προσπάθησε να τα συζητήσεις και να τα διαπραγματευτείς. 
Το επιχειρείν είναι διαπραγμάτευση.
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§		Προσπάθησε να κλείσεις ένα συμφωνητικό σημαντικής χρονικής διάρκειας.

§		Δες ποιες άλλες παροχές και δαπάνες του χώρου σε επιβαρύνουν, όπως, π.χ., 
κοινόχρηστα, ύδρευση και φωτισμός, και κατά πόσο αυτά είναι του συγκεκριμένου 
χώρου ή συνδέονται και με άλλους διπλανούς χώρους του ίδιου ιδιοκτήτη.

§		Δώσε έμφαση στις προσαυξήσεις με την πάροδο των ετών και εξέτασε κατά πόσο 
το κόστος ενοικίασης αυξάνεται σε βάθος χρόνου.

   5.5.    Οργανωτική δομή και λειτουργίες
 της μικρής επιχείρησης

Εκτός από την τοποθεσία της επιχείρησης, ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα 
αναπροσαρμογής είναι και η εσωτερική δομή μιας μικρομεσαίας επιχείρη-
σης, η οποία είναι πολύ σημαντική για τη σωστή οργάνωση και διοίκησή της.

Η οργάνωση της σωστής δομής συνδέεται με την απάντηση στα ακόλουθα ερωτήματα:

§		Ποια θα είναι η δομή της επιχείρησης;

§		Πώς θα λαμβάνονται οι αποφάσεις;

§		Πώς θα κατανέμονται οι πόροι;

Πρακτικά, η δομή μιας μικρομεσαίας επιχείρησης τις περισσότερες φορές καθορίζεται 
από:

§		τον τρόπο που λαμβάνονται οι αποφάσεις, και

§		βάσει της κατανομής των πόρων.

Η δομή ορίζεται κυρίως από τον επιχειρηματία, ο οποίος χρειάζεται να έχει πλήρη εικόνα 
της λειτουργίας της επιχείρησης δεδομένου ότι:

§		Οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται από εκείνον.

§		Οι πόροι είναι περιορισμένοι και δεν επιτρέπουν ανάπτυξη πολύπλοκης ιεραρχίας 
οργάνωσης.
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! Αξίζει να αναφερθεί ότι η οργάνωση έχει θεωρηθεί πνευματική εργασία.

Η οργάνωση συνδέεται με τη δομή της επιχείρησης αλλά και με τη διαχειρι-
στική ικανότητα του επιχειρηματία να οργανώσει τα πράγματα έτσι, ώστε οι 

εργαζόμενοι που πρόκειται να υλοποιήσουν μία εργασία να έχουν τη δυνατότητα της εκτέ-
λεσης των καθηκόντων τους με τη μεγαλύτερη επάρκεια και αποτελεσματικότητα.

Γενικά, η δομή μιας επιχείρησης συμβάλλει στην ολοκλήρωση και στον συντονισμό όλων 
των αναγκαίων πόρων για την επίτευξη των επιθυμητών και αντικειμενικών στόχων της.

Για τον καθορισμό της δομής της επιχείρησης, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη τρεις παράγοντες:

§		η εργασία, δηλαδή οι απαιτούμενες ενέργειες από την ομάδα που εργάζεται σε μία 
επιχείρηση,

§		οι άνθρωποι, δηλαδή η ομάδα που εργάζεται σε μία επιχείρηση, και οι γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες των ανθρώπων σε σχέση με την εργασία που εκτελούν,

§		ο τόπος, ο οποίος αφορά, εκτός από την τοποθεσία, και στα μέσα τα οποία έχει στη 
διάθεσή του το κάθε μέλος της ομάδας.

§		Κάθε επιχείρηση έχει μία αποστολή προς τους πελάτες της, τα μέλη που τη 
συγκροτούν, την κοινωνία και το κράτος.

§		Επίσης, η ομάδα που την αποτελεί έχει ένα όραμα.

§		Η αποστολή και το όραμα της επιχείρησης, σε συνδυασμό με το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, διαμορφώνουν τους επιχειρησιακούς της στόχους.

§		Η επίτευξη αυτών των στόχων απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό του τρόπου δια-
χείρισης.

Η επιχειρηματική ανάπτυξη στηρίζεται:

§		στον σωστό καθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, και

§		στη σωστή διαχείριση σε επίπεδο λειτουργιών.
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Ο σχεδιασμός για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων είναι μία πολύ σημαντική δια-
δικασία, ειδικά στο ξεκίνημα της επιχείρησης. Στα πρώτα βήματα είναι πολύ σημαντικό να 
ξεκαθαρίσεις:

§		τι στοχεύεις να επιτύχεις μέσω της επιχείρησης, και

§		πώς ελπίζεις να επιτύχεις τον στόχο ή τους στόχους σου.

!

Αυτό σημαίνει ότι ο καθορισμός των επιχειρησιακών στόχων γίνεται:

§	πρώτον, μετά τον καθορισμό της αποστολής και του οράματος της επιχείρησης, και

§	δεύτερον, μετά την ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

§		Εφόσον έχεις λάβει υπόψη τα όσα προαναφέρθηκαν για την κατασκευή της 
δομής μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, μπορείς να καθορίσεις με σαφήνεια 
τους στόχους της επιχείρησής σου σε μακροχρόνια και βραχυχρόνια βάση.

§		Μετά από τον καθορισμό των στόχων της επιχείρησής σου, ακολουθεί η 
σωστή διαχείριση για την υλοποίηση όλων όσων έχεις καθορίσει.

§		Ο καθορισμός των στόχων και του μέσου επίτευξής τους θα σε βοηθήσει να 
ξεκινήσεις σωστά και να επιτύχεις ευκολότερα αυτό που πραγματικά θέλεις.
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Εικόνα 5: Συνοπτικό διάγραμμα για τη διαδικασία επίτευξης των στόχων

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
ΣΤΟΧΩΝ

1ο ΒΗΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

2ο ΒΗΜΑ: ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ

∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τι θέλεις για την
επιχείρησή σου;

Τι µπορείς να κάνεις, τι σου
επιτρέπεται να κάνεις και ποιες
είναι οι δυνατότητές σου;

Η επιχείρηση, ως έννοια, είναι μία οικονομική μονάδα, η οποία παράγει προϊόντα ή υπη-
ρεσίες, χρησιμοποιώντας κάθε φορά τον κατάλληλο συνδυασμό των συντελεστών παρα-
γωγής (πόροι, εργασία, κεφάλαια και επιχειρηματικότητα) για την επίτευξη των στόχων της.

Στο πλαίσιο της επιδίωξης των στόχων της, η επιχείρηση χρησιμοποιεί τους συντελεστές 
παραγωγής με την κατάλληλη οργάνωση σε συγκεκριμένες λειτουργίες.

Ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο μοντέλο οργάνωσης λειτουργιών μιας επιχείρησης είναι οι 
λειτουργίες του παρακάτω σχήματος:
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Εικόνα 6: Οι βασικές λειτουργίες της επιχείρησης

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΑΛΛΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 

Πηγή: Προσαρμογή από Κανελλόπουλος, Χ. (1994). Εισαγωγή στην Οργάνωση και Διοίκηση 
Επιχειρήσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Χ. Κανελλόπουλος.

Η οργάνωση αφορά στον τρόπο σύνθεσης των διαφόρων πόρων και των 
διαδικασιών σε μία επιχείρηση, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των 
πόρων και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που 
τηρούνται.

§		Ως παραγωγικοί πόροι μιας επιχείρησης θεωρούνται οι πρώτες ύλες, οι ανθρώ-
πινοι πόροι ή η εργασία και το κεφάλαιο.

§		Ως διαδικασίες θεωρούνται ο τρόπος χρήσης των παραγωγικών πόρων ή διεκπε-
ραίωσης των εργασιών, με άμεσο στόχο την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών.

Οι λειτουργίες μιας επιχείρησης ορίζονται ως τα διακριτά της τμήματα τα 
οποία διεκπεραιώνουν δραστηριότητες τέτοιες ώστε να ισχύουν τα παρα-
κάτω:

§		στο ίδιο τμήμα οι δραστηριότητες παρουσιάζουν ομοιογένεια και συνάφεια,

§		ανάμεσα στα τμήματα οι δραστηριότητες παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιή-

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.indd   206 11/6/12   10:22 PM



2075 | ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

σεις ειδικά όσον αφορά το περιεχόμενό τους και τη φύση των δραστηριοτήτων.

Στη μικρή επιχείρηση λόγω του μικρού της μεγέθους δεν συζητούμε για τμήματα αλλά 
για λειτουργίες. Πολλές φορές στη μικρή επιχείρηση λόγω του περιορισμένου προσωπι-
κού, τυχαίνει περισσότερες από μία λειτουργίες να εκτελούνται από το ίδιο άτομο.

!

Προσοχή!

Οι λειτουργίες της επιχείρησης δεν είναι οι ίδιες με εκείνες της διοίκησης.

Οι λειτουργίες της διοίκησης αναφέρθηκαν στην παράγραφο 5.1. Στη συνέχεια, 
θα αναλύσουμε μερικές από τις βασικές λειτουργίες της μικρής επιχείρησης.

Η λειτουργία της παραγωγής υπάρχει υποχρεωτικά στις επιχειρήσεις οι 
οποίες μετατρέπουν τις πρώτες ύλες μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών 
παραγωγής σε προϊόντα και υπηρεσίες χρήσιμα για τους πελάτες της επιχεί-
ρησης. Οι δραστηριότητες του τμήματος εμπλέκουν και το προσωπικό στις 

διαδικασίες και για να είναι πιο αποτελεσματικές θα πρέπει η επιχείρηση να το εξειδικεύσει 
σε συγκεκριμένες εργασίες, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα εργασίας.

Έχει, όμως, μεγάλη σημασία η εργασία να εμπλουτίζεται και οι εργαζόμενοι να ενθαρρύνο-
νται για δημιουργία καινοτομίας και νεωτερισμού σε προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες, 
προκειμένου να αυξηθεί και η ποιότητα των αποτελεσμάτων της παραγωγής και ταυτοχρό-
νως να ενισχυθεί η αποδοτικότητά τους.

Σημαντικά θέματα της διαδικασίας παραγωγής που απαιτούν προσοχή είναι τα εξής:

§		η οργάνωση της λειτουργίας παραγωγής σε κύριες και βοηθητικές διαδικασίες ή 
εργασίες,

§		η διάταξη του χώρου εργασίας,

§		ο σχεδιασμός της λειτουργίας παραγωγής σε διαδικασίες και άτομα,

§		ο προγραμματισμός της παραγωγής βάσει των δυνατοτήτων παραγωγής της επι-
χείρησης, σε συνδυασμό και με την πρόβλεψη των πωλήσεων,

§		οι προμήθειες, οι συντηρήσεις, η αποθήκη και ο έλεγχος της παραγωγής, θέματα 
εξίσου σημαντικά παρότι δευτερεύοντα.
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Η λειτουργία των πωλήσεων, ή, όπως πλέον ονομάζεται, το μάρκετινγκ, 
αφορά στις δραστηριότητες που έχουν ως στόχο τη διοχέτευση των αποτελε-
σμάτων της λειτουργίας παραγωγής στην αγορά. Η λειτουργία αυτή προσπα-
θεί να αποκτήσει πρόσβαση στους υποψήφιους πελάτες της επιχείρησης 

μέσω της διανομής των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που η επιχείρηση παράγει. Η λει-
τουργία αυτή συνδυάζει την ικανοποίηση των πελατών με τους στόχους της επιχείρησης.

Η οργάνωση της λειτουργίας των πωλήσεων γίνεται πάντα με κριτήριο την αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων που εκτελεί.

Βασικές δραστηριότητες της λειτουργίας μάρκετινγκ αποτελούν:

§		Η έρευνα μάρκετινγκ η οποία αφορά,

● στην έρευνα αγοράς, και

● στη διερεύνηση του τρόπων διάθεσης των προϊόντων ή/και υπηρεσιών, ή 
όπως αλλιώς αποκαλούνται τα κανάλια διανομής.

§		Η δημιουργία νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών βάσει των συμπερασμάτων της 
έρευνας αγοράς που προηγήθηκε.

§		Η διαφήμιση ή γενικά η προβολή της επιχείρησης.

§		Η προώθηση των πωλήσεων και της επιχείρησης.

Οι δραστηριότητες που αναφέρθηκαν, εάν εκτελούνται σωστά και οργανωμένα, έχοντας 
πάντα κατά νου την ομάδα-στόχο της αγοράς για την επιχείρηση, μπορούν να φέρουν 
σημαντικά αποτελέσματα.

Η οικονομική λειτουργία αφορά στη λειτουργία εκείνη η οποία εκτελεί δρα-
στηριότητες, όπως:

§		Η εξεύρεση κεφαλαίων σε μορφή ιδίων κεφαλαίων ή χρηματοδότησης από διά-
φορους πιστωτές, οι οποίοι μπορεί να είναι φορείς χρηματοδότησης ή πιστωτικά 
ιδρύματα. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι η εν λόγω δραστηριότητα, 
δηλαδή η εύρεση κεφαλαίων, είναι μία δραστηριότητα που κάνει δυνατή τη λει-
τουργία της επιχείρησης στο σύνολό της.

§		Ο προγραμματισμός της αξιοποίησης των κεφαλαίων αυτών.

§		Η λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

§		Η κατάρτιση προϋπολογισμού της επιχείρησης αλλά και των λειτουργιών της σε 
επίπεδο δαπανών.
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§		Η κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων.

§		Η κατάρτιση του προϋπολογισμού εισπράξεων.

§		Η κατανομή των πόρων σε διάφορές λειτουργίες και ενέργειες λειτουργιών.

§		Η είσπραξη των πωλήσεων.

§		Η πληρωμή των υποχρεώσεων.

§		Η κατάρτιση περιοδικών καταστάσεων και άλλων εντύπων, βάσει των υποχρεώ-
σεων της εταιρείας σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

§		Η κατάρτιση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, π.χ., απολογισμών και ισολογι-
σμών.

Συνήθως, σε μία μικρή επιχείρηση, η οικονομική λειτουργία επιβαρύνεται και με τη διοί-
κηση προσωπικού, τουλάχιστον όσον αφορά θέματα τα οποία απαιτούν την τήρηση της 
σχετικής εργασιακής νομοθεσίας. Η επιλογή του προσωπικού τις περισσότερες φορές 
γίνεται από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, δηλαδή τον επιχειρηματία της μικρής επιχεί-
ρησης. Σ’ αυτή την παράγραφο, όμως, δεν θα αναφερθούμε στην έννοια της επιλογής του 
προσωπικού και στα σχετικά κριτήρια για τη σωστή επιλογή του.

Η οργάνωση της οικονομικής λειτουργίας γίνεται με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση των 
πόρων για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης σε επίπεδο ταμειακών ροών και για την 
τήρηση της απαιτούμενης νομοθεσίας. Η διεύθυνση της λειτουργίας αυτής είναι κυρίως 
αρμοδιότητα του ιδιοκτήτη, ο οποίος λόγω της έλλειψης γνώσεων και λογιστικής ειδίκευ-
σης αναγκάζεται να χειριστεί οικονομικά την επιχείρησή του με τη βοήθεια ενός λογιστή και 
την υποστήριξη άλλων διοικητικών υπαλλήλων ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

Ο ρόλος του λογιστή σε μία μικρομεσαία επιχείρηση είναι πολύ σημαντικός. Ειδικά όταν 
μιλάμε για μία μικρομεσαία επιχείρηση η οποία δεν έχει τις δυνατότητες μιας μεγάλης επι-
χείρησης για να παρέχει τις καλύτερες αμοιβές στους καλύτερους επαγγελματίες. Ωστόσο 
δεδομένου του προφίλ του μικρομεσαίου επιχειρηματία, ο οποίος πολλές φορές δεν κατέ-
χει γνώσεις σχετικά με τη λογιστική και την οικονομική διαχείριση μιας επιχείρησης, οι 
συμβουλές και οι κατευθύνσεις που θα δώσει ένας λογιστής θα μπορούσαν να συμβάλουν 
καθοριστικά στη βιωσιμότητά της. Μιας και ο ρόλος του λογιστή είναι ιδιαίτερα σημαντικός 
για τη μικρομεσαία επιχείρηση, ας δούμε ποια είναι τα βήματα και οι ενέργειες που θα 
μπορούσαν να σε βοηθήσουν να επιλέξεις τον κατάλληλο, για την επιχείρησή σου, λογιστή.
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?
Πώς επιλέγουμε τον κατάλληλο λογιστή;

§		Κάνε μία έρευνα για τους λογιστές που έχουν αναλάβει όμοιες σε δραστηριότητα 
επιχειρήσεις με τη δική σου επιχείρηση.

§		Δες ποιες από αυτές «πάνε καλά» για μία περίοδο πενταετίας τουλάχιστον.

§		Προσπάθησε μέσω συστάσεων από άτομα του χώρου στον οποίο δραστηριοποι-
είσαι να τους προσεγγίσεις. Οι συστάσεις θα σε βοηθήσουν να έχεις μία εικόνα για 
το προφίλ τους ως επαγγελματιών. Οι πληροφορίες στις οποίες θα έχει πρόσβαση 
ένας λογιστής είναι πολύ σημαντικές γι’ αυτό και πριν πάρεις την απόφαση συνερ-
γασίας θα πρέπει να βεβαιωθείς για τον επαγγελματισμό του.

§		Μη στραφείς στην πιο εύκολη λύση, δηλαδή επιλογή και σύσταση από γνωστό 
πρόσωπο ο οποίος γνωρίζει έναν λογιστή που τηρεί λογιστικά σε 15 περίπου 
μικρές επιχειρήσεις και η αμοιβή του ανά μήνα είναι ένα πολύ λογικό ποσό. Η 
οικονομική και η λογιστική εικόνα της επιχείρησης είναι πολύ σημαντική για τις 
τράπεζες και άλλους φορείς στους οποίους μετά θα αναζητήσεις χρηματοδότηση, 
επιχειρηματικές συνεργασίες, επιχορηγήσεις κ.λπ.

!

Η σωστή οργάνωση της οικονομικής λειτουργίας είναι ο μοναδικός τρόπος 
εξασφάλισης οικονομικών αποτελεσμάτων, όπως αύξηση του κύκλου εργα-
σιών και μεγιστοποίηση των κερδών της επιχείρησης. Μόνο μέσω της 
σωστής οργάνωσης σε οικονομικό επίπεδο μπορείς να κατανοείς και να 

έχεις μία πραγματική εικόνα για το κόστος παραγωγής των προϊόντων και υπηρεσιών και 
το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο μπορείς να κοστολογείς σωστά 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και στη συνέχεια να καθορίσεις τις σωστές τιμές για την επί-
τευξη του επιδιωκόμενου κέρδους.

Οι ενέργειες του μάρκετινγκ, αν δεν έχουν την κατάλληλη οικονομική υποστήριξη, δεν μπο-
ρούν να φέρουν αποτελέσματα στην πράξη, καθώς η οικονομική λειτουργία είναι αυτή που 
καθορίζει τα αποδεκτά για την επιβίωση της επιχείρησης επίπεδα στον τομέα της τιμολόγη-
σης που συνδέεται άμεσα με την πώληση.
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?
Τι πρέπει να ξέρει ο επιχειρηματίας της μικρής επιχείρησης για να μπορεί 
να χειριστεί σωστά γενικά θέματα σε επίπεδο οικονομικής διαχείρισης;

§		Θα πρέπει να ξέρει τη γενική οργάνωση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχε-
δίου και ποιες ενότητές του χειρίζεται η δική του επιχείρηση σε λογιστικό επίπεδο.

§		Θα πρέπει να έχει μία εικόνα για τις υποχρεώσεις της επιχείρησης βάσει του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

Τα προαναφερόμενα, ο επιχειρηματίας θα πρέπει να απαιτεί να του τα απαριθμεί ο λογιστής 
του όταν αποφασίσουν να συνεργαστούν, έχοντας με αυτό τον τρόπο μία πλήρη εικόνα για 
τις υποχρεώσεις της επιχείρησης βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά και λογιστικά θέματα, 
μπορείς να επισκεφθείς τους ακόλουθους δικτυακούς τόπους:

§	http://www.e-boss.gr/

§	http://www.et.gr/ 

Κλείνοντας την παρούσα παράγραφο, θα αναφερθούμε εν συντομία στη διοι-
κητική λειτουργία. Στην ουσία, σε μία μικρή επιχείρηση η διοικητική λει-
τουργία είναι αρμοδιότητα του επιχειρηματία. Εκείνος λαμβάνει τις αποφά-

σεις και καθορίζει το μέγεθος και το περιεχόμενο της λειτουργίας αυτής. Συνήθως, όμως, 
η διοικητική λειτουργία εγκρίνει και καθορίζει οποιαδήποτε πρόταση ή αίτημα των άλλων 
λειτουργιών.

Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία να τονίσουμε είναι ότι η οργάνωση της μικρής επιχεί-
ρησης σε λειτουργίες, που περιγράψαμε στην παράγραφο αυτή, δεν είναι μία άχρηστη για 
το μέγεθος της επιχείρησης οργάνωση, ούτε έχει θεωρητικό χαρακτήρα.
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! ! !
Η ανωτέρω οργάνωση σε λειτουργίες διευκολύνει τον επιχειρηματία της 
μικρής επιχείρησης ως προς τα ακόλουθα:

§		Να έχει μία καταγεγραμμένη εικόνα για το σύνολο των δραστηριοτήτων και των 
εργασιών που θα πρέπει να εκτελεστούν στην επιχείρησή του.

§		Να ομαδοποιήσει τις εργασίες που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά ή αποσκοπούν 
σε όμοιο μεταξύ τους σκοπό.

§		Να ορίσει διαδικασίες για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών ξεχωριστών 
λειτουργιών αλλά και για τη σύνδεση των αποτελεσμάτων μεταξύ των εργασιών.

§		Να τοποθετήσει το προσωπικό του σε συγκεκριμένες λειτουργίες και εργασίες, 
και ταυτοχρόνως να έχει μία ξεκάθαρη εικόνα για τις ανάγκες του για νέο προσω-
πικό.

§		Να αυξάνει την αποτελεσματικότητα της εργασίας στην επιχείρησή του.

§		Να αυξάνει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και να βλέπει ξεκάθαρα τα δυνατά και 
τα αδύνατα σημεία της επιχείρησής του.

§		Να δραστηριοποιείται οργανωτικά και αποδοτικά.

   5.6.    Επιλογή του κατάλληλου κλάδου
 οικονομικής δραστηριότητας

Η αποτελεσματική οργάνωση μιας επιχείρησης ξεκινάει μέσα στην επιχείρηση, αλλά πρέ-
πει να αποδεικνύεται και εκτός αυτής.

Τελευταία όλο και περισσότερο αποδεικνύεται στην πράξη η αναγκαιότητα της κατάλληλης 
επιλογής του κλάδου της οικονομικής δραστηριότητας, με απώτερο σκοπό την εξεύρεση 
πόρων χρηματοδότησης για τις δραστηριότητες της επιχείρησης.

Ο κλάδος οικονομικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης δηλώνεται από τη 
στιγμή που η επιχείρηση κάνει έναρξη στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. 
Μπορεί, ωστόσο, μία επιχείρηση να δραστηριοποιείται σε περισσότερους 
από έναν κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.
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Συγκεκριμένα, μία ατομική επιχείρηση θα πρέπει για την έναρξή της στην αρμόδια Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία της να δηλώσει δραστηριότητα ή δραστηριότητες σχετικά με το είδος 
των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρει, ενώ μία εταιρεία μπορεί να επιλέξει τον 
κλάδο ή τους κλάδους συνήθως σύμφωνα με το καταστατικό της.

!

Τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι σε ισχύ το Σύστημα Ταξινόμησης των Κλά-
δων2 Οικονομικής Δραστηριότητας 2008 της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
της Ελλάδος.

Λόγω της πρόσφατης θεσμοθέτησης σε εφαρμογή των ΠΟΛ3 1133/20084 και 
ΠΟΛ 1157/20085, από την 01/12/2008 κρίνεται απαραίτητη και η αντιστοίχηση με ΣΤΑΚΟΔ-
20086 διότι:

§		η έναρξη δραστηριότητας των νέων επιχειρήσεων στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. γίνεται 
πλέον βάσει ΣΤΑΚΟΔ-2008,

§		ενώ για τις επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν έγινε υποχρεωτική δήλωση μετα-
βολής-αντιστοίχησης δραστηριοτήτων τους βάσει νέου ΣΤΑΚΟΔ στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ., ή ηλεκτρονικά εντός χρονικού διαστήματος ενός χρόνου από την ισχύ των 
προαναφερόμενων αποφάσεων.

Πλήρη ανάλυση των προαναφερομένων μπορεί κάποιος να βρει στο αναλυτικό αρχείο 
ΣΤΑΚΟΔ-2008 το οποίο μπορεί να κατεβάσει από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις7 που επισυ-
νάπτονται στις υποσημειώσεις της παρούσας σελίδας.

2.  Η Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας παρέχει σε εθνικό επίπεδο το πλαίσιο 
για τη συλλογή, πινακοποίηση, εμφάνιση και ανάλυση των στατιστικών δεδομένων κατά κλάδο οικονομι-
κής δραστηριότητας. Η χρήση της συμβάλλει στην, κατά ομοιόμορφο τρόπο, παρουσίαση και σύγκριση των 
συλλεγόμενων στοιχείων από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες ή από ιδιωτικούς φορείς, θεωρείται δε ως ο 
πλέον πρόσφορος τρόπος ταξινόμησης των στατιστικών μονάδων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. 
Είναι ένα ιεραρχικά δομημένο τετραψήφιο σύστημα που βασίζεται στη NACE - Στατιστική Ονοματολογία των 
Οικονομικών Δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα 
μεταξύ των εθνικών και κοινοτικών ονοματολογιών, καθώς επίσης και μεταξύ των εθνικών και κοινοτικών 
στατιστικών. Εφαρμόζεται για την κατάταξη των στατιστικών μονάδων σύμφωνα με τη δραστηριότητά τους. 
Η δραστηριότητα μιας μονάδας χαρακτηρίζεται από την εισροή προϊόντων (αγαθά ή υπηρεσίες), την παρα-
γωγική διαδικασία και την παραγωγή προϊόντων. Ο προσδιορισμός της κύριας δραστηριότητας είναι απα-
ραίτητος για την κατάταξη της μονάδας σε μία συγκεκριμένη υποδιαίρεση της ΣΤΑΚΟΔ.

3.  Πολυγραφημένη Υπουργική Εγκύκλιος (δηλ. με πολλούς αποδέκτες).
4.  Α.Υ.Ο.Ο. 1100330/1954/ΔΜ/6-10-2008 & Φ.Ε.Κ. 2149 Β΄/16-10-08 (Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, Γενική Διεύθυνση Φορολογι-
κών Ελέγχων, Διεύθυνση Μητρώου).

5.  Α.Υ.Ο.Ο. 1117989/2301/ΔΜ/26-11-2008.
6.  Πλήρης προσαρμογή στη NACE, αναθεώρηση 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός ΕΚ 1893/20-12-2006 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου).
7.  http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/xrisimes_plirofories/genikes_plirofories/kad/kad1.doc 
 http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/xrisimes_plirofories/genikes_plirofories/kad/kad2-1.doc
 http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/xrisimes_plirofories/genikes_plirofories/kad/kad1.pdf
 http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/xrisimes_plirofories/genikes_plirofories/kad/kad2-1.pdf
 http://www.gsis.gr/kad/kad_word.html
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Η δήλωση του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας γίνεται στην αρμόδια για την επιχείρηση 
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία βάσει του εντύπου Μ6, υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτε-
ται κατωτέρω.

Εικόνα 7: Υπόδειγμα Δήλωσης Κωδικού Αριθμού Δραστηριοτήτων Επιχείρησης

Πηγή: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Δικτυακός τόπος: http://www.gsis.gr/on_
line_ypiresies/polites/e-entipa_files/entypa/e-docs.html
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Η δήλωση του Κλάδου Οικονομικής Δραστηριότητας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θέμα 
καθώς σημαντική πηγή πόρων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναμένεται να αποτελέ-
σουν τα προγράμματα του Εθνικού Πλαισίου Στρατηγικής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).

Βασική προϋπόθεση υπαγωγής μιας επιχείρησης σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ αποτελεί ο 
Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητάς της. Συγκεκριμένα, η κάθε δράση ΕΣΠΑ η οποία προ-
κηρύσσεται θέτει κάποιους επιλέξιμους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας και κάποιες 
επιλέξιμες ενέργειες, η υλοποίηση των οποίων χρηματοδοτείται. Ας δούμε πρακτικά τα 
προαναφερόμενα με ένα παράδειγμα.

Η ανάλυση που ακολουθεί γίνεται βάσει της προκήρυξης της 1ης Δράσης των Μικρο-
μεσαίων Επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ, ή, όπως αλλιώς ονομάζεται, Πρόγραμμα Ενίσχυσης 
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, που υλοποιήθηκε το 2010. Στη συνέχεια, ακολουθεί πίνακας με 
τις επιλέξιμες δαπάνες του σχετικού προγράμματος.

Εικόνα 8:  Πίνακας Θεματικών Ενοτήτων Επιλέξιμων Δαπανών για την 1η Δράση ΜΜΕ του 
ΕΣΠΑ, 2007-2013

Πηγή: Προκήρυξη 1η Δράση ΜΜΕ του ΕΣΠΑ, 2007-2013.
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Παρακάτω, επισυνάπτεται απόσπασμα από τους επιλέξιμους για την ενότητα της μεταποί-
ησης κωδικούς δραστηριότητας, με πλήρη αναφορά σε κωδικό και αναλυτική ονομαστική 
περιγραφή των κωδικών αριθμών δραστηριότητας.

Εικόνα 9:  Πίνακας Επιλέξιμων Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων της ενότητας 
Μεταποίησης για την 1η Δράση ΜΜΕ του ΕΣΠΑ, 2007-2013

Πηγή: Προκήρυξη 1η Δράση ΜΜΕ του ΕΣΠΑ, 2007-2013.
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Αυτό που πρακτικά βρίσκουν ως εμπόδιο οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις συν-
δέεται με το γεγονός ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι επιχειρήσεις μπορεί να 
έχουν δηλώσει έναν παρεμφερή κωδικό αριθμό δραστηριότητας ο οποίος όμως να μην 
εντάσσεται στους επιλέξιμους του έργου που προκηρύσσει το ΕΣΠΑ, παρόλο που ένας εκ 
των επιλέξιμων κωδικών περιγράφει τη δραστηριότητά τους στην πράξη.

Ο κωδικός αριθμός δραστηριότητας 85.59.13 αναλύεται σε άλλες επιμέρους 
δραστηριότητες, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα που ακο-
λουθεί.

Πίνακας 10: Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας 85.59.13 σε πλήρη ανάλυση

85.59.12 Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT)

85.59.13 Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.

85.59.13.01 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών 
επιχειρήσεων

85.59.13.02 Υπηρεσίες εκπαίδευσης ασφαλειομεσιτών

85.59.13.03 Υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, 
εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευσης

85.59.13.04 Υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης

(_) 85.59.13.05 Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών χειριστών και πληρώματος 
σκαφών

(+) 85.59.13.06 Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων
(+) 85.59.13.07 Υπηρεσίες σχολών επαγγελματιών πιλότων αεροσκαφών

Πηγή: Προκήρυξη 1η Δράση ΜΜΕ του ΕΣΠΑ, 2007-2013.

Η 1η Δράση ΜΜΕ του ΕΣΠΑ είχε από τους αναφερόμενους κωδικούς τους παρακάτω:
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Εικόνα 10:  Επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας του Κωδικού 85 για την  
1η Δράση ΜΜΕ του ΕΣΠΑ

ΙΣΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

85 Εκπαίδευση

85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική 
εκπαίδευση

85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση
85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγών

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ
Ο ΚΩΔΙΚΟΣ: 85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 85.59.11 Υπηρεσίες σχολών γλωσσών

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ 85.59.12 Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών 

της Πληροφορίας (ΙΤ)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ 85.59.19.06 Υπηρεσίες εκπαίδευσης 
μέσω υπολογιστή

Πηγή: Προκήρυξη 1η Δράση ΜΜΕ του ΕΣΠΑ, 2007-2013.

Πολλές σχολές οι οποίες, π.χ., είχαν δηλώσει έναν από τους μη επιλέξιμους κωδι-
κούς, για παράδειγμα το 85.59.13.01, λόγω της πρόχειρης δήλωσης που είχαν κάνει 
στην έναρξή τους, ενώ στην ουσία προσφέρουν υπηρεσίες που εντάσσονται στον 
κωδικό 85.59.12, δεν μπόρεσαν να είναι επιλέξιμες για τη δράση αυτή.

Όπως παρατηρείται, μερικές φορές οι διάφοροι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας φαί-
νονται παρεμφερείς και οι περισσότερες επιχειρήσεις μπορεί να παραλείψουν τη δήλωση 
όλων των κωδικών που ασκούν ως οικονομική δραστηριότητα. Αυτό συμβαίνει διότι 
τις περισσότερες φορές οι επιχειρήσεις δεν δίνουν την απαιτούμενη σημασία σε τυπικά 
θέματα τα οποία έχουν μεταφέρει στην ουσία στους λογιστές τους. Εξάλλου, δυσκολίες 
τέτοιου είδους οι μικρές επιχειρήσεις ειδικά, και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις γενικότερα, 
άρχισαν να αντιμετωπίζουν κυρίως στο ξεκίνημα των δράσεων του ΕΣΠΑ που θεωρήθη-
καν από τους μικρομεσαίους ως ευκαιρία για πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης για τη 
δική τους ανάπτυξη. Η μη επιλεξιμότητά τους από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ αποκάλυψε 
μία πολύ σημαντική αδυναμία η οποία στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι αποτέλε-
σμα της τυποποιημένης διαδικασίας έναρξης της οικονομικής δραστηριότητας μιας επιχεί-
ρησης από άτομα που εμπλέκονται στην οικονομική ή λογιστική διαχείριση, π.χ., τους λογι-
στές, στους οποίους πολλές φορές ο επιχειρηματίας δεν μεταφέρει μία ουσιαστική εικόνα 
τυχόν μεταβολών και ανάπτυξης νέων οικονομικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
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Η δήλωση της δραστηριότητας και συγκεκριμένα των Κωδικών Αριθμών Οικονομικής 
Δραστηριότητας στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία γίνεται από τον λογιστή της εταιρείας, 
ο οποίος στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι εξωτερικός συνεργάτης της μικρομε-
σαίας επιχείρησης. Τις περισσότερες φορές οι επιχειρηματίες δεν δίνουν ιδιαίτερη προ-
σοχή ώστε να δηλωθούν όλες οι σχετικές οικονομικές δραστηριότητες που μπορεί ακόμη 
και στη συνέχεια η επιχείρηση να ασκήσει, με αποτέλεσμα, όταν προκηρύσσονται διάφορες 
δράσεις που επιδοτούν δαπάνες για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι 
επιχειρήσεις αυτές να χάνουν τη χρηματοδότηση για τυπικούς καθαρά λόγους.

! Η δήλωση της δραστηριότητας απαιτεί από την πλευρά του επιχειρηματία 
τα ακόλουθα:

§		Την πλήρη ενημέρωση σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο της εν ισχύι Στατι-
στικής Ταξινόμησης των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας.

§		Τον εντοπισμό των κωδικών αριθμών δραστηριότητας που η επιχείρησή του 
ασκεί.

§		Την καταγραφή των κωδικών και της ονομαστικής περιγραφής τους.

§		Την ενημέρωση του λογιστή τον οποίο συμβουλεύεται για τη λογιστική διαχείριση 
της δικής του επιχείρησης σχετικά με τους στόχους του ως προς τους τομείς δρα-
στηριότητας της επιχείρησης.

§		Την υποβολή νέας δήλωσης με τους σωστούς κωδικούς οικονομικής δραστηριό-
τητας εάν απαιτείται.

   5.7.    Η χρήση της τεχνολογίας από
 τη μικρομεσαία επιχείρηση

Έχουμε ήδη αναλύσει δύο σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικεί-
μενο προσαρμογής, ειδικά εάν η αρχική επιλογή του επιχειρηματία ήταν λανθασμένη. Ένα 
επόμενο ζήτημα που θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο αναπροσαρμογής σε μία μικρή 
επιχείρηση είναι και η χρήση της τεχνολογίας και η τεχνολογική υποδομή της.

Μιας και η τεχνολογία στη σημερινή της μορφή έχει πολλά να προσφέρει, η τεχνολογική 
υποδομή συνδέεται με την οργάνωση της μικρής επιχείρησης και παρέχει δυνατότητες 
σημαντικής βελτίωσής της.
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! Όσον αφορά την τεχνολογική υποδομή, το θέμα στις μικρές επιχειρήσεις δεν 
είναι πόσους υπολογιστές έχει μία μικρομεσαία επιχείρηση αλλά πόσο καλά 
μπορούν οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτή να χρησιμοποιούν ακόμη και 
έναν υπολογιστή.

! Τα εμπόδια για την υιοθέτηση και τη χρήση της τεχνολογίας από τη μικρή 
επιχείρηση είναι τα ακόλουθα:

§		το κόστος της τεχνολογίας,

§		η έλλειψη χρόνου για την εκμετάλλευση της τεχνολογίας,

§		η έλλειψη της γνώσης σχετικά με την τεχνολογία, σε συνδυασμό με τη δυσκολία 
κατανόησης της χρησιμότητάς της,

§		η έλλειψη πρόθεσης συνεργασίας με άτομα που μπορούν να εκμεταλλευτούν την 
τεχνολογία,

§		ο συνηθισμένος βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός χωρίς στόχους σχετικά με τη 
χρήση της τεχνολογίας από τη μικρομεσαία επιχείρηση,

§		η έλλειψη ελέγχου της τεχνολογίας σε επίπεδο συντήρησης του λογισμικού ή του 
εξοπλισμού.

Ο εξοπλισμός μιας μικρομεσαίας επιχείρησης διαφέρει ανάλογα με τις δραστηριότητές της 
και την οικονομική της δυνατότητα. Συνήθως, ο εξοπλισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης 
είναι περιορισμένος. Είναι ουσιαστικό και ουσιώδες πλέον για την εποχή μας, μία μικρο-
μεσαία επιχείρηση να χρησιμοποιεί τεχνολογικά μέσα, τα οποία μπορεί να της προσφέρουν 
επιπλέον ποιότητα χωρίς ιδιαίτερο κόστος.
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!

Σήμερα είναι απαραίτητο η μικρομεσαία επιχείρηση να διαθέτει:

§		ένα βασικό τεχνολογικό εξοπλισμό (ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλα σχετικά 
συνοδευτικά μέσα),

§		πρόσβαση στο διαδίκτυο,

§		τον ελάχιστα απαιτούμενο εξοπλισμό ανά άτομο, δηλαδή εννοείται ότι μία επιχεί-
ρηση θα πρέπει να διαθέτει τηλέφωνα, φαξ, μηχανήματα γραφείου, ώστε να καθί-
σταται ομαλή η καθημερινή της λειτουργία.

Καθοριστικοί παράγοντες για τη χρήση της τεχνολογίας από μία μικρομε-
σαία επιχείρηση αποτελούν:

§		η σωστή επιλογή της τεχνολογικής υποδομής σε εξοπλισμό και λογισμικό,

§		η ανάμειξη του επιχειρηματία και η προώθηση από αυτόν της τεχνολογίας,

§		η εκπαίδευση των ανθρώπων στην τεχνολογία που η επιχείρηση αποφασίζει να 
χρησιμοποιήσει,

§		η υιοθέτησή της από τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτή.

Ο εφοδιασμός των επιχειρήσεων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε τέτοια ποσότητα που 
να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των απασχολουμένων είναι ουσιαστικός. Αξίζει να τονί-
σουμε ότι η χρήση των υπολογιστών και των τεχνολογιών πληροφορίας και καινοτομίας 
έχει συμβάλει καθοριστικά στη δραματική μείωση του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών 
ακόμη και από απόσταση.

Το σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον παρέχει στη σημερινή επιχείρηση πολλούς τρόπους 
αξιοποίησης της γνώσης και της πληροφορίας. Μία μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να 
αποκτήσει πρόσβαση στο Ιnternet με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος και ασύρματη δικτύωση, 
ώστε η πρόσβαση στο διαδίκτυο να εξασφαλίζεται από διαφόρων ειδών συσκευές.
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Ταυτόχρονα, πέρα από τη χρήση του παραδοσιακού υπολογιστή γραφείου ή 
του φορητού, η αγορά διαθέτει πληθώρα συσκευών που στην ουσία υποκα-
θιστούν πολλές λειτουργίες των γνωστών μας pc (ηλεκτρονικό υπολογιστή) 
με μικρότερο βάρος, όγκο και δυνατότητα δικτύωσης. Τα PDA (πι-ντι-ει) και 

internet tablets (ίντερνετ τάμπλετς), όπως, π.χ., ipad (άι-παντ), προσφέρουν υψηλή εργονο-
μία, ικανοποιητικούς αποθηκευτικούς χώρους και εύχρηστα λειτουργικά συστήματα, ώστε 
να δίνεται η δυνατότητα εργασίας σε υπολογιστή ανεξαρτήτως γεωγραφικών περιορισμών. 
Σε αρκετά σημεία προσφέρεται πλέον είσοδος στο Ιnternet από ασύρματα δίκτυα, ενώ 
θεωρείται μειωμένο το κόστος των συνδέσεων 3G (θρι τζι) που παρέχουν στον κάτοχο των 
συσκευών αυτών Ιnternet παντού. Η ανάπτυξη των κινητών τηλεφώνων και η διάδοση 
των smart phones (σμαρτ φόουνς) περιέχουν οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί ο σύγχρονος 
επιχειρηματίας για την οργάνωση των συναντήσεών του, τη λήψη και την αποστολή της 
ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας, την πλοήγηση στο Ιnternet, τα GPS (τζι πι ες), ώστε να 
υποβοηθείται στις μετακινήσεις του και να έχει πρόσβαση σε πολλά και διαφορετικά χρή-
σιμα δεδομένα οπουδήποτε και αν βρίσκεται.

Στις τεχνολογικές υποδομές, μία μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να συμπε-
ριλάβει πολλές δωρεάν ή με μικρό κόστος υπηρεσίες που απλοποιούν τις 
επικοινωνιακές ανάγκες της επιχείρησης και παρέχουν ποιότητα και ασφά-
λεια. Διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως το skype (σκάιπ) (www.skype.com), 

δίνουν τη δυνατότητα τηλεδιασκέψεων (videoconference), εκμηδενίζοντας το κόστος της 
φυσικής παρουσίας του επιχειρηματία σε διαφορετικούς χώρους και των εξόδων μεταφο-
ράς του προσωπικού. Βασικό στοιχείο επικοινωνίας ενός οργανισμού, επίσης, είναι και η 
δημιουργία εσωτερικού ενδοδικτύου (intranet) για γρήγορο και εύκολο διαμοιρασμό 
αρχείων ανάμεσα στους χρήστες καθώς και χρήση προγραμμάτων chat (τσατ) και mes-
senger (μέσεντζερ).

Για τη χρήση λειτουργικών συστημάτων σε υπολογιστή, σε συντριπτικό 
ποσοστό προτείνονται και χρησιμοποιούνται τα Windows (Ουίντοους) της 
Microsoft (Μάικροσοφτ), αλλά σε αυτό το σημείο ο μικρομεσαίος επιχειρημα-
τίας δεν θα πρέπει να παραβλέπει και να απορρίπτει χωρίς να εξετάζει παρό-

μοια συστήματα ανοιχτού κώδικα. Η χρήση των Linux (Λάινουξ) και κάποιες διαδεδομένες 
διανομές, όπως τα Ubuntu, προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο παραθυρικό περιβάλλον που 
παρέχει όσες δυνατότητες προσφέρουν και τα Windows με ευκολία και λειτουργικότητα. 
Αυτές οι εκδόσεις των Linux δεν απαιτούν άδεια χρήσης, διανέμονται μέσω Ιnternet εντε-
λώς δωρεάν και αναβαθμίζονται αυτόματα μέσω του διαδικτύου. Αντίστοιχα, ο επιχειρημα-
τίας μπορεί να επιλέξει για Office Suites (Όφις Σουίτς) ανάμεσα στο διαδεδομένο και πασί-
γνωστο MS-Office που διαθέτει φτηνότερες εκδόσεις small business edition (σμολ μπίσνες 
εντίσιον), ή σε προγράμματα ανοιχτού κώδικα, όπως το open office (όπεν όφις). Ταυτό-
χρονα, η προστασία των υπολογιστών μπορεί να ακολουθήσει ένα μεγάλο εύρος επιλογών 
ανάμεσα σε κορυφαία προγράμματα της Norton (Νόρτον) ή της Esset (Έσετ) που ειδικεύο-
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νται για επιχειρήσεις και δίκτυα, ή σε αρκετά αποτελεσματικά προγράμματα που κυκλοφο-
ρούν στο διαδίκτυο δωρεάν, όπως το Antivir – Avira ή το AVG.

Σημαντική υποδομή σε λογισμικό αποτελεί η επιλογή του κατάλληλου λογι-
στικού πακέτου, το οποίο πρέπει να είναι αξιόπιστο και να συνάδει με τις 
ανάγκες της επιχείρησης. Στο εμπόριο υπάρχουν απλά λογισμικά που κατα-
χωρίζουν μόνο λογιστικά γεγονότα μέχρι εξελιγμένα συστήματα ERP 

(Enterprise resource planning) που σχεδιάζουν και οργανώνουν τις χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες, τη λειτουργία της αποθήκης, τη μισθοδοσία του προσωπικού κ.λπ. Σε αυτό το 
σημείο ο επιχειρηματίας πρέπει να αντιληφθεί τις πραγματικές του ανάγκες και τις ικανότη-
τες των χρηστών που θα έχουν πρόσβαση στο σύστημα.

Συνήθως, προγράμματα που δεν είναι ακριβά μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μιας 
μικρομεσαίας επιχείρησης με χαμηλό κόστος και αρκετά μεγάλη αξιοπιστία. 

Ταυτόχρονα, ένα σημαντικό εργαλείο διαφήμισης και προώθησης της επιχεί-
ρησης παραμένει το διαδίκτυο. Με μικρό κόστος ένας μικρομεσαίος επιχει-
ρηματίας μπορεί να αγοράσει ένα domain name (π.χ., www.abcd.gr) και να 
αναπτύξει μία ιστοσελίδα η οποία θα περιλαμβάνει τα προϊόντα και τις υπηρε-

σίες της επιχείρησης και θα είναι προσβάσιμη στο ευρύ κοινό μέσα από το Ιnternet. Επίσης, 
η χρήση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου επιτρέπουν την ηλεκτρονική πώληση 
μέσα από e-shop και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πωλήσεων της επιχείρησης. Η ηλε-
κτρονική παρουσία της επιχείρησης αποτελεί μία μορφή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
που αν αξιοποιηθεί κατάλληλα μπορεί να αποδειχτεί αρκετά κερδοφόρο.

Η χρήση του διαδικτύου στην ανάπτυξη των πωλήσεων

Η περίπτωση της Gift of Course

Ένα από τα πολλά παραδείγματα εταιρειών που έγιναν γνωστές και ταυτόχρονα είδαν τον 
κύκλο εργασιών τους να απογειώνεται μέσω Ιnternet, είναι η Gift of Course, η οποία ιδρύ-
θηκε το 1994 πουλώντας είδη δώρων.

Οι ιδιοκτήτες παρατήρησαν μία μεγάλη άνοδο των πωλήσεων μέσω τηλεφώνου και απο-
φάσισαν να δημιουργήσουν site που να επιτρέπει on line παραγγελίες.

Μέσα από το site www.giftofcourse.com, σε 10 μήνες η επιχείρηση έγινε ένα από τα πέντε 
διασημότερα eshop στο Βέλγιο, ενώ οι πωλήσεις της εκτοξεύτηκαν.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.indd   223 11/6/12   10:22 PM



224 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Από το 1998 και έπειτα, η εταιρεία, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, έχει αναπτύξει τις πωλή-
σεις της σε παγκόσμιο επίπεδο και βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη.

   5.8.     Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 
στη μικρομεσαία επιχείρηση

Ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στη μικρή επιχείρηση είναι υψηλής και ιδιαίτερης 
βαρύτητας.

Βάσει μελετών του Εθνικού Παρατηρητηρίου του Ελληνικού Οργανισμού 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας8, σε μία μικρή επιχείρηση ο 
αριθμός του προσωπικού κυμαίνεται από 2 έως 20 άτομα. Συγκεκριμένα, 
βάσει στοιχείων της «Έρευνας Προσδιορισμού της επιχειρηματικής φυσιο-
γνωμίας και των δεικτών επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜΜΕ», η 

οποία πραγματοποιήθηκε το 2007, ο αριθμός του προσωπικού στις ελληνικές μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις διαμορφώνεται ως εξής:

§		έως 1,6 άτομα στις πολύ μικρές επιχειρήσεις,

§		έως 20 άτομα στις μικρές επιχειρήσεις, και

§		έως 96 άτομα στις μεσαίες επιχειρήσεις.

!

Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού στη μικρή επιχείρηση ασκείται από 
τον επιχειρηματία. Η μικρή επιχείρηση, λόγω του μικρού μεγέθους της, δεν 
διαθέτει οργανωμένη λειτουργία για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυνα-
μικού. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το ανθρώπινο δυναμικό της 
μικρής επιχείρησης.

§		Επιλέγεται από τον επιχειρηματία ή από κάποιο άλλο άτομο το οποίο είναι ήδη 
μέλος του προσωπικού της επιχείρησης,

§		Διαχειρίζεται από την οικονομική λειτουργία σε επίπεδο εργασιακών θεμάτων και 
δικαιωμάτων· και

§		Εκπαιδεύεται από τον επιχειρηματία ή τον άμεσο προϊστάμενό του για θέματα που 
αφορούν στην εργασία του.

8.   www.eommex.gr
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Στην παρούσα παράγραφο θα αναλύσουμε τα μειονεκτήματα της σημερινής πρακτικής και 
θα αναπτύξουμε τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την 
επιλογή και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού.

!

Στην πράξη, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι στην πλειονότητα των περιπτώ-
σεων οι επιλογές του προσωπικού δεν είναι σωστά προγραμματισμένες και 
μελετημένες και γίνονται χωρίς ουσιαστικά κριτήρια, δημιουργώντας πολλά 
προβλήματα στη βραχυχρόνια και μακροχρόνια λειτουργία της μικρής επι-

χείρησης. Πολλές φορές, εξάλλου, το προσωπικό δεν διαχειρίζεται σωστά και δεν εκπαι-
δεύεται σε θέματα που αφορούν στη βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του, οι 
οποίες συνδέονται άμεσα με την εργασία του.

!

Ποια είναι η κατάσταση της μικρής επιχείρησης στον τομέα της διαχείρι-
σης ανθρώπινου δυναμικού;

Ο επιχειρηματίας της μικρής επιχείρησης παρουσιάζει συγκεκριμένη συμπε-
ριφορά στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Αναλυτικότερα:

§		στερείται γνώσεων και πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού,

§		αντλεί εμπειρική γνώση από τις επιτυχίες του παρελθόντος,

§		συμβουλεύεται φίλους και γνωστούς για τυχόν προβλήματα διαχείρισης του προ-
σωπικού,
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§		στοχεύει σε βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, και όπως σε κάθε άλλον τομέα και 
στην ενότητα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σχεδιάζει πάντα βραχυπρό-
θεσμα,

§		δεν εμπιστεύεται τους ανθρώπους τους οποίους έχει προσλάβει στον βαθμό που 
θα έπρεπε, βάσει του σχεδιασμού της πρόσληψης,

§		επιθυμεί τη συγκέντρωση της εξουσίας και τον απόλυτο έλεγχο όλων των δραστη-
ριοτήτων και εργασιών,

§		αρνείται να ενδυναμώσει και να μεταβιβάσει την εξουσία προς το προσωπικό,

§		παρακολουθεί και επιβλέπει καθημερινά τις εργασίες που εκτελεί το προσωπικό, 
δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην επίβλεψη και παραλείποντας τη στοιχειώδη 
οργάνωση εργασιών στο σύνολο της επιχείρησης,

§		απαιτεί την υλοποίηση των εργασιών και δραστηριοτήτων με τον τρόπο που ο 
ίδιος κρίνει ότι είναι ο σωστός, ασχολείται με πολλές λεπτομέρειες της εργασίας, 
εποπτεύοντας και κριτικάροντας ακόμη και τους αποδοτικούς εργαζόμενους,

Συνηθισμένη δικαιολογία του μικρού επιχειρηματία για τη στάση του αυτή είναι η κακή 
απόδοση των εργαζομένων του, εκτίμηση η οποία στην ουσία στοχεύει στη διατήρηση του 
απόλυτου ελέγχου της επιχείρησης από τον ίδιο.

Αυτό που συχνά λέγεται είναι ότι, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας με τη συμπεριφορά 
του «ενθαρρύνει» ακόμη και τα πιο ικανά άτομα του ανθρώπινου δυναμικού μιας επι-
χείρησης να αναζητήσουν αλλού εργασία.

Η αξία του ανθρώπινου δυναμικού σε μία επιχείρηση έχει αποδειχθεί πολύτιμη, ειδικά στο 
επίπεδο:

§		της επιτυχημένης πορείας της, και

§		της επίτευξης των στρατηγικών στόχων της.

Για τη μικρή επιχείρηση, δεδομένων των περιορισμένων πόρων που διαθέτει, ο ρόλος του 
ανθρώπινου δυναμικού γίνεται όλο και περισσότερο σημαντικός. Παρ’ όλα αυτά, η προ-
σοχή που δίνει η μικρή επιχείρηση στη διαχείρισή του είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Στην πλει-
ονότητα των περιπτώσεων, η μικρή επιχείρηση παρουσιάζει έλλειψη πρακτικών διαχεί-
ρισης προσωπικού, η οποία στην πράξη δημιουργεί αρκετά και σημαντικά προβλήματα.
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!

Ποια είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη των πρα-
κτικών διαχείρισης προσωπικού;

Τα συνηθέστερα προβλήματα που δημιουργούνται στην περίπτωση αυτή 
είναι:

§		το υψηλό κόστος της εργασιακής αναποτελεσματικότητας,

§		η παθητική συμπεριφορά των εργαζομένων,

§		η έλλειψη ενδιαφέροντος,

§		η άρνηση για ανάληψη καθηκόντων και ενεργό συμμετοχή,

§		η χαμηλή έως και κακή απόδοση των εργαζομένων,

§		η αυξανόμενη τάση ασθενειών και απουσιών των εργαζομένων.

Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να εκτελεστεί σωστά από 
τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, θα πρέπει να οργανωθεί στις ακόλουθες 
ενέργειες:

§		διευθέτηση λειτουργιών της επιχείρησης (όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 
5.5),

§		ανάλυση της εργασίας που πρέπει να εκτελεστεί στο σύνολο της επιχείρησης,

§		ομαδοποίηση εργασιών ως καθηκόντων ανά θέση εργασίας,

§		ανάλυση της αξίας των εργασιών με άμεσο στόχο τον, κατά προσέγγιση, προσδιο-
ρισμό των αμοιβών,

§		πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό,

§		αναζήτηση και επιλογή προσωπικού,

§		ανάπτυξη και εκπαίδευση προσωπικού,

§		αξιολόγηση του προσωπικού.

Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε στη σωστή εκτέλεση των προαναφερόμενων ενεργειών.

Ήδη σε προηγούμενη παράγραφο της ενότητας αυτής αναλύσαμε τη σωστή οργάνωση των 
λειτουργιών μιας επιχείρησης. Οπότε και θεωρούμε ότι η οργάνωση έχει ήδη γίνει βάσει 
των όσων περιγράφηκαν.
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! Έχει, όμως, σημασία να τονίσουμε και ότι η οργάνωση διευκολύνει στα ακό-
λουθα:

§		δημιουργεί μία δομή της επιχείρησης,

§		συμβάλλει στην ενοποίηση των προσπαθειών και των στόχων που έχει θέσει η 
κάθε λειτουργία ξεχωριστά, συγκεντρώνοντας τις προσπάθειες και τα αποτελέ-
σματα στο σύνολο της επιχείρησης,

§		δείχνει τη σύνδεση των ατόμων και των εργασιών που εκτελούν,

§		δίνει τη δυνατότητα για σαφήνεια στόχων και αποτελεσμάτων,

§		παρουσιάζει τις ανάγκες διορθώσεων όπου εμφανίζονται προβλήματα,

§		δημιουργεί μία σχέση μεταξύ εργασίας και αποτελεσμάτων, μειώνοντας την αμφι-
βολία και αυξάνοντας την ασφάλεια για τους εργαζόμενους,

§		δίνει τη δυνατότητα της αξιολόγησης ανθρώπων και διαδικασιών που τηρούνται 
για την υλοποίηση των εργασιών,

§		παρέχει την εικόνα μιας οργανωμένης δραστηριότητας στους εργαζόμενους,

§		ενεργοποιεί τον σχεδιασμό για επίτευξη στόχων και την εκπλήρωσή τους,

§		αξιολογεί και ανατροφοδοτεί την απόδοση των εργαζομένων,

§		αποσαφηνίζει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της επιχείρησης.

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η οργάνωση της επιχείρησης σημαίνει ταυτόχρονα και 
αρχή του προγραμματισμού. Γι’ αυτό, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η αποτυχία στον 
προγραμματισμό αποτελεί και τον προγραμματισμό της αποτυχίας.

Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, η κάθε επιχείρηση απαιτείται να είναι ταυτοχρό-
νως αποτελεσματική και αποδοτική προκειμένου να είναι επιτυχής. Η επιτυχία μιας επι-
χείρησης στηρίζεται πλέον στην ικανότητά της να μπορεί να προσαρμόζεται στις συνεχόμε-
νες αλλαγές του περιβάλλοντος, με τρόπο ώστε:

§		να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες,

§		να αντιμετωπίζει τις απειλές,

§		να αυξάνει και βελτιώνει συνεχώς τα δυνατά της σημεία,

§		να μειώνει τις αδυναμίες της.
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Όλα τα αναφερόμενα μπορεί να τα επιτύχει εάν:

§		οργανωθεί σωστά,

§		διοικηθεί σωστά,

§		και… από τους σωστούς και κατάλληλους ανθρώπους.

Άρα είναι ουσιαστικής σημασίας να δημιουργήσετε ή να προσαρμόσετε κατάλληλα την επι-
χείρησή σας, ώστε να την οδηγήσετε εκεί που εσείς επιθυμείτε.

Σε συνέχεια της οργάνωσης, ένα πολύ σημαντικό θέμα για τη σωστή επιλογή 
του προσωπικού είναι η ανάλυση των εργασιών και η ομαδοποίησή τους 
σε θέσεις εργασίας.

Η κάθε θέση εργασίας είναι ένα σύνολο καθηκόντων που πρέπει να αναλάβει και να εκτε-
λεί ένα άτομο. Η θέση εργασίας πρέπει να περιέχει την περιγραφή των καθηκόντων και 
των ευθυνών του κατόχου της θέσης αλλά και των ενεργειών που απαιτείται να εκτελεί.

Όταν αναφερόμαστε στην περιγραφή της θέσης εργασίας, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας 
τα ακόλουθα:

§		Την εργασία που πρέπει να εκτελεστεί από τη θέση αυτή.

§		Τις ευθύνες του ατόμου που θα κατέχει τη θέση και θα εκτελεί τις αναφερόμενες 
εργασίες.

§		Τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να έχει ο κάτοχος της θέσης.

§		Τις διαστάσεις της θέσης εργασίας, δηλαδή:

● τον βαθμό σωματικής προσπάθειας,

● τις συνθήκες εργασίας,

● τον τόπο εργασίας,

● τον χρόνο εργασίας,

● την ανθρώπινη αλληλεπίδραση κατά τη διάρκεια της εργασίας, π.χ., 
χρήση ειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού,

● τον βαθμό εξειδίκευσης της εργασίας,

● τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά της εργασίας εάν το άτομο πρέπει να έχει 
συγκεκριμένο προφίλ για τη θέση, π.χ., η θέση της πωλήτριας απαιτεί ένα 
κοινωνικό και ευγενικό άτομο.

§		Τη σύνδεση και τον ρόλο της θέσης με τις άλλες θέσεις στο σύνολο της επιχείρησης.
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Οι προδιαγραφές της θέσης εργασίας συνδέονται με τη μόρφωση, τα προσόντα, την εκπαί-
δευση, την εμπειρία και άλλες δεξιότητες και ικανότητες που θα πρέπει να διαθέτει το άτομο 
που θα κατέχει τη θέση.

Στη συνέχεια, η ανάλυση των εργασιών και η αποτίμηση της αξίας τους σε χρηματικές 
μονάδες διευκολύνει τον επιχειρηματία, ώστε να καθορίσει την αξία της εργασίας και να 
ορίσει την αμοιβή που είναι διατεθειμένος να διαθέσει για την πρόσληψη ενός συγκεκρι-
μένου ατόμου.

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ο επιχειρηματίας να μπορεί να προβλέψει τις 
ανάγκες σε προσωπικό, καθώς τα επόμενα βήματα που θα περιγραφούν και 
τα οποία αφορούν στην αναζήτηση έως και την αξιολόγηση του προσωπικού, 
δεν μπορούν να υλοποιηθούν από τη μία ημέρα στην άλλη. Άρα οι ανάγκες 

θα πρέπει να προβλεφθούν έγκαιρα, ώστε να γίνει σωστά η αναζήτηση και η πρόσληψη του 
προσωπικού.

Η αναζήτηση του προσωπικού από τη μικρή επιχείρηση θα μπορούσε να 
γίνει μέσω της προσέλκυσης προσωπικού σε δικτυακούς τόπους που ειδι-
κεύονται για τέτοιου είδους υπηρεσίες ακόμη και με μηδενικό κόστος. Ενδει-
κτικά αναφέρουμε:

www.kariera.gr
www.skywalker.gr
www.xe.gr
www.injobs.gr

Η καταχώριση μιας αγγελίας είναι το πρωταρχικό βήμα για την πρόσληψη 
ενός ατόμου. Η αγγελία θα πρέπει να είναι στοχευμένη, δηλαδή να περιγρά-
φει σύντομα και περιεκτικά το άτομο που αναζητεί η επιχείρηση, όπως για 
παράδειγμα:

Προγραμματιστής με γνώσεις σε εφαρμογές ΧΥΖ ζητείται από εταιρεία εφαρμογών πληροφο-
ρικής. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: abcd@abcd.gr ή στο φαξ 210-9999999.

Στη συνέχεια, από το πλήθος των βιογραφικών που έχεις λάβει, επίλεξε εκείνα τα οποία θα 
μπορούσες και κρίνεις ότι θέλεις να αξιολογήσεις από κοντά. Κανόνισε προγραμματισμένα 
ραντεβού για τα άτομα που έχεις επιλέξει, εντός ενός χρονικού διαστήματος μέσα στο οποίο 
θα μπορούσες να αποφασίσεις και να επιλέξεις το κατάλληλο για τη δική σου επιχείρηση 
άτομο.
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Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, έχε υπόψη σου ότι θα πρέπει να προσελ-
κύσεις το προσωπικό, μέσω.

§		μιας εύστοχης αγγελίας,

§		μιας κατάλληλης εικόνας και παρουσίασης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης,

§		μιας σωστής και επαγγελματικής συζήτησης με τον κάθε υποψήφιο,

§		μιας σωστής επαγγελματικής συμπεριφοράς και αντιμετώπισης των υποψηφίων.

Για τη συνέντευξη, θα πρέπει να είσαι κατάλληλα προετοιμασμένος, έχοντας ετοιμάσει ένα 
γενικό προσχέδιο με ερωτήσεις βάσει της θέσης εργασίας για την οποία θα γίνει η πρόσ-
ληψη.

! !
Πολύ σημαντικά θέματα στα οποία θα πρέπει να εστιάσεις κατά τη διάρκεια 
της εξέτασης των βιογραφικών αλλά και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, 
είναι τα ακόλουθα:

§		εκπαίδευση, επίπεδο και τομέας ειδίκευσης,

§		εργασιακή εμπειρία, με έμφαση σε προηγούμενες ή παρεμφερείς επιχειρήσεις,

§		εργασιακή απόδοση και αποτελέσματα σε εργασιακό επίπεδο,

§		γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες,

§		άλλα προσόντα.

Στα ανωτέρω θέματα, επίλεξε να κάνεις ερωτήσεις για συγκεκριμένες πληροφορίες που 
θα ήθελες να έχεις σε σχέση με την καταλληλότητα του κάθε υποψηφίου για τη θέση εργα-
σίας.
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! ! Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, εστίασε σε ερωτήσεις του παρακάτω 
τύπου:

§		Σε ποιον τομέα σάς ενδιαφέρει να απασχολείστε;

§		Για ποιες εργασίες θεωρείτε ότι διαθέτετε γνώση και εμπειρία;

§		Τι θεωρείτε σημαντικό για να δεχτείτε μία θέση εργασίας;

§		Ποιοι είναι οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι σας;

§		Πώς θα μπορούσατε να βοηθήσετε την επιχείρηση;

§		Πώς θα μπορούσε η επιχείρηση να σας βοηθήσει για την επίτευξη των δικών σας 
στόχων;

Κατά την επιλογή, θα πρέπει να λάβετε υπόψη:

§	 τα κριτήρια εξέτασης του βιογραφικού, και

§	 την εικόνα που διαμορφώσατε στη διάρκεια της συνέντευξης.

Στη συνέχεια, η επιλογή του σωστού ανθρώπου θα πρέπει να συνοδεύεται 
από την κατάλληλη εκπαίδευση σε επίπεδο επιχείρησης, υπό την επίβλεψη 
ατόμου ή ατόμων που εργάζονται ήδη στην επιχείρηση. Η εκπαίδευση έχει 
πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά στην αρχή της ένταξης του υπαλλήλου στην 
επιχείρηση, καθώς του δίνει τη δυνατότητα να εδραιωθεί με επιτυχία στην 
επιχείρηση ενώ παράλληλα συμβάλλει στην αύξηση της απόδοσης και της 

αποτελεσματικότητας της εργασίας του, με δεδομένο πάντα το γεγονός ότι έχει γίνει η επι-
λογή του κατάλληλου ατόμου.

Τέλος, υψηλή σημασία πρέπει να δοθεί στην αξιολόγηση και ανταμοιβή του 
προσωπικού ανάλογα με τις ικανότητες και τις αποδόσεις του, καθώς αποτε-
λούν τον μοναδικό τρόπο για να κρατήσει μία μικρή επιχείρηση τα ικανά 
άτομα για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.
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! ! !
Η μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες 
καριέρας, αλλά, ωστόσο, θα μπορούσε να παρέχει:

§		ένα καλό εργασιακό περιβάλλον,

§		ένα ανταγωνιστικό πακέτο παροχών και αμοιβών, ανάλογα με τις ανάγκες του 
κάθε εργαζομένου, και

§		προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης του εργαζομένου.

Η αξιολόγηση αφορά στην εκτίμηση του βαθμού στον οποίο ο εργαζόμενος εκτελεί την 
εργασία του αποδοτικά και αποτελεσματικά. Κατά την αξιολόγηση, ο εργαζόμενος θα πρέ-
πει να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της εργασίας του, ώστε να γνωρίζει τον βαθμό 
ανταπόκρισης της εργασίας του και των προσπαθειών του σύμφωνα με τα πρότυπα που η 
επιχείρηση και ο επιχειρηματίας στοχεύουν και θέτουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο επιχειρη-
ματίας μπορεί να απαιτεί ιδανικά και ανέφικτα πρότυπα εργασιακής απόδοσης. Το αντίθετο, 
κατά την αξιολόγηση, ο επιχειρηματίας θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα ακόλουθα πολύ 
σημαντικά θέματα:

§		Πρώτον, ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη του εργαζομέ-
νου, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης σε επίπεδο 
καθημερινής λειτουργίας και μελλοντικής πορείας.

§		Δεύτερον, ότι ο εργαζόμενος αξιολογείται έχοντας κατά νου τους στόχους που 
είχαν τεθεί από τον προϊστάμενό του και είχαν συμφωνηθεί με τον εργαζόμενο.

§		Τρίτον, ότι όλα λειτουργούν σε ένα πραγματικό περιβάλλον.

Η επιτυχία της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού αφορά:

§		στην πρόσληψη των κατάλληλων ατόμων για την επιχείρηση και τη θέση για την 
οποία προορίζονται,

§		στη διαμόρφωση των καλύτερων δυνατών αναθέσεων εργασίας,

§		στη σωστή επιβράβευση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας εργασίας,

§		σε προοπτικές εξέλιξης των εργαζομένων και στην προώθηση της σταδιοδρομίας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.indd   233 11/6/12   10:22 PM



234 IME ΓΣΕΒΕΕ -  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, ο επιχειρηματίας, μέσω της 
διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, πρέπει να στοχεύει στα ακό-
λουθα:

§		Στη διαμόρφωση εργασιακού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τους ικανούς και 
τους δημιουργικούς και όσους συμβάλλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότη-
τας, αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.

§		Στη δημιουργία θέσεων εργασίας με ουσιαστικό περιεχόμενο, δηλαδή σε θέσεις 
εργασίας στις οποίες οι εργαζόμενοι εργάζονται για συγκεκριμένες εργασίες που 
αναλαμβάνουν και διεκπεραιώνουν και δεν είναι απλώς υποστηρικτικοί μερικών 
από των πολλών εργασιών που έχει αναλάβει ο επιχειρηματίας.

§		Στην παροχή δυνατότητας για αύξηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων κατά 
τη διάρκεια υλοποίησης μιας εργασίας, έτσι ώστε μετά από ένα χρονικό διάστημα 
απασχόλησης ο εργαζόμενος να έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί.

§		Στην αύξηση του ενδιαφέροντος των υπαλλήλων για συμμετοχή στον καθορισμό 
και στην επίτευξη στόχων.

§		Στην αντιμετώπιση των εργαζομένων ως μελών μιας ομάδας, στην οποία και ο 
ίδιος ο επιχειρηματίας είναι μέλος, αλλά και της ομάδας ως συνόλου που στοχεύει 
στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

Θεωρείται πλέον μύθος το γεγονός ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν χρειάζονται προσωπικό 
με ιδιαίτερα προσόντα και ικανότητες. Η ομάδα εργασίας η οποία εργάζεται σε μία μικρο-
μεσαία επιχείρηση θα πρέπει:

§		Να έχει την κατάλληλη σύνθεση σε αριθμό ατόμων και γνώσεις για την απαιτού-
μενη δυναμικότητα των εργασιών της επιχείρησης.

§		Να έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε τα μέλη της να συμπληρώνουν και να μπο-
ρούν, βάσει γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, να στηρίζουν ο ένας τον άλλον.

§		Να είναι οι σωστά επιλεγμένοι άνθρωποι βάσει της δομής της μικρομεσαίας επι-
χείρησης, δηλαδή να έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης των εργασιών τους βάσει 
του οργανογράμματος της επιχείρησης.

§		Να υπάρχει ξεκάθαρη κατανομή ρόλων και εργασιών μεταξύ των ατόμων της 
ομάδας.

Εν κατακλείδι, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας θα πρέπει να στοχεύει στην εξειδίκευση των 
εργασιών των ατόμων της επιχείρησής του, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητάς 
τους και της αποτελεσματικότητας της εργασίας του κάθε μέλους της ομάδας.
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Αυτό που παρατηρείται συχνά στη μικρομεσαία επιχείρηση και το οποίο πολλές φορές 
μετατρέπεται σε λειτουργικό πρόβλημα, είναι ότι όλοι κάνουν όλα και στο τέλος δεν γίνεται 
τίποτα σωστά. Αυτό στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι λάθος του επιχειρηματία, 
ο οποίος λόγω της πρόσβασής του σε περιορισμένους χρηματικούς και άλλους πόρους 
θεωρεί ότι η εκμάθηση από όλα τα μέλη της ομάδας όλων των απαραίτητων εργασιών τού 
εξασφαλίζει τη σιγουριά πως ανά πάσα στιγμή μπορεί ο καθένας να κάνει την οποιαδήποτε 
εργασία και να μειώσει το λειτουργικό κίνδυνο της επιχείρησης, συμβάλλοντας με αυτό τον 
τρόπο τελικά στην αύξησή του.

   5.9.     Τα κρίσιμα σημεία επιτυχίας 
μιας μικρομεσαίας επιχείρησης

Η οργάνωση και διοίκηση μιας επιχείρησης δεν στοχεύει στη δημιουργία της 
τέλειας μικρομεσαίας επιχείρησης για λόγους επιχειρηματικής αριστείας, 
αλλά στην επιχειρηματική αριστεία των επιχειρηματικών αποτελεσμάτων.

Σε αυτή την παράγραφο θα εστιάσουμε την προσοχή μας σε σημεία της οργάνωσης και 
διοίκησης που συντελούν στην επιτυχία μιας μικρομεσαίας επιχείρησης.

! Οι καλές επιδόσεις μιας μικρομεσαίας επιχείρησης εξασφαλίζονται κυρίως 
βάσει των ακολούθων:

§		σωστή οικονομική διαχείριση σε επίπεδο αποτελεσμάτων και περιουσιακής διά-
θρωσης μιας επιχείρησης,

§		σωστή διαχείριση κινδύνου.

§		σωστή διαχείριση ανθρώπινων πόρων.
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Σχετικά με την οικονομική διαχείριση, θεωρείται απαραίτητος ο προγραμ-
ματισμός της δράσης της μικρομεσαίας επιχείρησης για διάστημα τουλάχι-
στον 3 ετών.

Η οικονομική διαχείριση σε μία μικρομεσαία επιχείρηση συνδέεται κυρίως 
με δύο βασικές οικονομικές καταστάσεις:

§	την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, και

§	τον ισολογισμό.

Σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου, είναι ουσιώδες ο μικρομεσαίος επιχει-
ρηματίας να έχει διαγνώσει τους βασικούς πιθανούς κινδύνους στους οποί-
ους είναι εκτεθειμένη η δική του επιχειρηματική δραστηριότητα.

Βασικοί πιθανοί κίνδυνοι μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας θα μπορού-
σαν να είναι οι ακόλουθοι:

§		κίνδυνος για τον επιχειρηματία (επιδείνωση προσωπικής ακεραιότητας, υγείας 
και ασφάλειας),

§		κίνδυνος δυστυχημάτων και καταστροφών,

§		λειτουργικός κίνδυνος,

§		στρατηγικός κίνδυνος,

§		χρηματοοικονομικός κίνδυνος κ.ά.

Η αναγνώριση των πιθανών κινδύνων θα πρέπει να συνοδεύεται από βαθιά κατανόηση 
της επίπτωσης που θα μπορούσαν να έχουν στην επιχείρηση κατά τη διάρκεια της λειτουρ-
γίας της, αλλά και από έναν βασικό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των κινδύνων λόγω 
έκτακτων εμφανιζόμενων καταστάσεων.

Στη διαχείριση των ανθρώπινων αναγκών, η οποία αποτελεί έναν από τους 
βασικούς παράγοντες επιτυχίας της επιχείρησης, έχουν ουσιαστική συμβολή 
τα ακόλουθα:

§	η σωστή επιλογή της ομάδας,

§		η προτεραιότητα στην ανάπτυξη των στελεχών, δηλαδή ατόμων με πρωτοβουλίες, 
και η συνεχόμενη εκπαίδευσή τους πάνω στο αντικείμενο εργασίας, μιας και το 
επιχειρηματικό περιβάλλον αλλάζει συνεχώς, και, τέλος,

§	ο καθορισμός των αποδοχών βάσει των επιδόσεων.
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Αυτοαξιολόγηση

    Ερωτήσεις
1.   Δώστε τον ορισμό της οργάνωσης.

2.  Τι σημαίνει διοίκηση;

3.  Γιατί είναι απαραίτητος ο οικονομικός προγραμματισμός;

4.  Ποια είναι τα βασικά εμπόδια λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
ποιες οι στρατηγικές των ελληνικών επιτυχημένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων;

5.  Αναφέρετε τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την επιτυχημένη προσαρμογή 
της δομής, οργάνωσης και διοίκησης της μικρομεσαίας επιχείρησης.

6.  Αναφέρετε τα βασικά κριτήρια για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας της έδρας/
τοποθεσίας της επιχείρησης.

7.  Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες μιας μικρομεσαίας επιχείρησης; Κάντε μία 
σύντομη περιγραφή της κάθε λειτουργίας.

8.  Περιγράψτε τη διαδικασία ορισμού και δήλωσης της δραστηριότητας της επιχείρη-
σης.

9.  Ποιοι είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για τη χρήση της τεχνολογίας από μία μικρο-
μεσαία επιχείρηση;

10.  Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν από τον μικρομεσαίο επιχειρη-
ματία στο πλαίσιο μιας σωστής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού;
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Ασκήσεις   

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Η μικρομεσαία επιχείρηση έχει τη δυνατότητα αλλά και τη δύναμη να επηρεάσει το 
εξωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

    Σωστό                                              Λάθος

2. Ο οικονομικός προγραμματισμός δεν είναι απαραίτητος για το μέγεθος της μικρομε-
σαίας επιχείρησης.

    Σωστό                                              Λάθος

3.  Τα θεσμικά προβλήματα και η έλλειψη υποδομών αποτελούν δύο από τα βασικά εμπό-
δια λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

    Σωστό                                              Λάθος

4. Η είσπραξη των πωλήσεων είναι μία δραστηριότητα της λειτουργίας των πωλήσεων.

    Σωστό                                              Λάθος

5. Οι μικρές επιχειρήσεις δεν χρειάζονται προσωπικό με ιδιαίτερα προσόντα και ικανότη-
τες.

    Σωστό                                              Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1.  Οι επιτυχημένες ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

 Α. Εστιάζουν σε αντικείμενο δραστηριότητας που είναι νέο γι’ αυτές.

 Β. Συνήθως δεν επεκτείνονται εκτός Ελλάδος.

 Γ. Διαχειρίζονται από χαρισματικούς επιχειρηματίες και δεν στηρίζονται σε εξειδικευ-
μένο ανθρώπινο δυναμικό.

 Δ. Αναπτύσσουν μόνες τους την τεχνογνωσία που χρησιμοποιούν και προτιμούν να 
έχουν τον έλεγχο των δραστηριοτήτων τους.
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2.  Για τον καθορισμό της δομής της επιχείρησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
ακόλουθοι παράγοντες:

 Α. Η εργασία.

 Β. Οι άνθρωποι.

 Γ. Ο τόπος.

 Δ. Όλα τα παραπάνω.

3. Δεν αποτελεί λειτουργία της μικρομεσαίας επιχείρησης:

 Α. Η λειτουργία της παραγωγής.

 Β. Η λειτουργία των πωλήσεων.

 Γ. Η λειτουργία διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

 Δ. Η οικονομική λειτουργία.

4. Η επιτυχία της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού από τον μικρομεσαίο επιχει-
ρηματία δεν αφορά:

 Α. Στην πρόσληψη των κατάλληλων ατόμων για την επιχείρηση και τη θέση για την 
οποία προορίζονται.

 Β. Στη διαμόρφωση των καλύτερων δυνατών αναθέσεων εργασίας.

 Γ. Στην αναζήτηση εργασίας σε άλλη μεγαλύτερη επιχείρηση.

 Δ. Σε προοπτικές εξέλιξης των εργαζομένων και στην προώθηση της σταδιοδρομίας.

5. Τα κρίσιμα σημεία επιτυχίας μιας μικρομεσαίας επιχείρησης αφορούν:

 Α. Στην οικονομική διαχείριση, στη διαχείριση πωλήσεων και στη διοικητική διαχεί-
ριση.

 Β. Στην οικονομική διαχείριση και στην ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων.

 Γ. Στην καλή οικονομική διαχείριση, στη διαχείριση κινδύνου και στη σωστή διαχεί-
ριση ανθρώπινων πόρων.

 Δ.  Στη διαχείριση πωλήσεων, στη διαχείριση κινδύνου και στη σωστή διαχείριση 
ανθρώπινων πόρων. 
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Παράρτημα

Απαντήσεις ερωτήσεων
1. Απάντηση στην παράγραφο 5.1.
2. Απάντηση στην παράγραφο 5.1.
3. Απάντηση στην παράγραφο 5.1.
4. Απάντηση στην παραγράφο 5.2.
5. Απάντηση στην παράγραφο 5.3.
6. Απάντηση στην παράγραφο 5.4.
7. Απάντηση στην παράγραφο 5.5.
8. Απάντηση στην παράγραφο 5.6.
9. Απάντηση στην παράγραφο 5.7.
10. Απάντηση στην παράγραφο 5.8.

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

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

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. δ (Παράγραφος 5.2)
2. δ (Παράγραφος 5.5)
3. γ (Παράγραφος 5.5)
4. γ (Παράγραφος 5.8)
5. γ (Παράγραφος 5.9)
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