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Αντί εισαγωγής

Η ελληνική οικονοµία, αλλά και η ευρωπαϊκή οικονοµία γενικότερα, δοκιµάζεται από µια εκτεταµένη
και µακροχρόνια κρίση. Ορισµένες από τις παραµέτρους που χαρακτηρίζουν την κατάσταση αυτή
είναι ο χαµηλός ρυθµός ανάπτυξης, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, η καθήλωση των εισοδηµάτων
σε χαµηλά επίπεδα και η συνακόλουθη υποτονική ζήτηση, η διάβρωση της ανταγωνιστικότητας
των εξαγόµενων προϊόντων, η αποδυνάµωση της δυναµικότητας των επενδύσεων και ο µαρασµός
πολλών µικρών, µεσαίων αλλά και µεγαλύτερων επιχειρήσεων.
Αυτή η κατάσταση δεν είναι πρωτόγνωρη για την ελληνική οικονοµία. Το ιστορικό παρελθόν της
έχει να επιδείξει και άλλες περιόδους όξυνσης των προβληµάτων, όπως παραδείγµατος χάριν
συνέβη κατά τη δεκαετία του ’50, τη δεκαετία του ’70, για να αναφερθούµε σε ορισµένες απ’ αυτές.
Εκείνο που προβληµατίζει ιδιαίτερα έντονα τους πολιτικούς, τους επιστήµονες αλλά και την
κοινωνία γενικότερα είναι ότι η τωρινή ύφεση της ελληνικής οικονοµίας έχει διάρκεια, τα
προβλήµατα δείχνουν µια απίστευτη ανελαστικότητα και ανθεκτικότητα στο διάβα του χρόνου,
προκαλούν σηµαντικές οικονοµικές ανισότητες και δροµολογούν ή/και παγιώνουν φαινόµενα
κοινωνικού αποκλεισµού.
Αν προσπαθούσε κανείς να αναδείξει έναν κοινό παρονοµαστή όλων αυτών των προβληµάτων,
τότε εύκολα θα κατέληγε στην διαπίστωση ότι το υπόβαθρο αυτών είναι η περιορισµένηαναποτελεσµατική ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων. Τα ελληνικά προϊόντα που
παράγονται και οι υπηρεσίες που προσφέρονται δεν είναι αρκούντως ανταγωνιστικά στην εγχώρια
αλλά και διεθνή αγορά καθώς συχνά είναι ακριβότερα, δεν διακρίνονται από το επίπεδο ποιότητας
που απαιτούν οι καιροί και οι καταναλωτές, δεν χρησιµοποιούν τα απαραίτητα κανάλια διανοµής
για να φτάσουν σε όλα τα µήκη και πλάτη των διαφόρων αγορών και κατά βάση δεν διαφέρουν
από οµοειδή προϊόντα που παράγουν και προσφέρουν άλλες επιχειρήσεις.
Άρα λοιπόν είναι αναγκαία η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας για να αποκτήσουν τα ελληνικά
προϊόντα ένα αξιοµνηµόνευτο µερίδιο στις αγορές. Ένα δε από τα βασικότερα εργαλεία βελτίωσης
της ανταγωνιστικότητας είναι οι επενδύσεις. Οι επενδύσεις είναι αυτές που εισάγουν τα νέα
τεχνολογικά επιτεύγµατα στην παραγωγική διαδικασία, οι επενδύσεις είναι εκείνες που εισάγουν τις
καινοτόµες ιδέες στην παραγωγή, οι επενδύσεις είναι αυτές που βελτιώνουν το επίπεδο ποιότητας
των παραγόµενων προϊόντων και προσφερόµενων υπηρεσιών, οι επενδύσεις είναι το εργαλείο
που βοηθούν στην ανάπτυξη νέων, διαφορετικών προϊόντων και στην αξιοποίηση νέων µεθόδων
προσέγγισης των καταναλωτών.
Επιπρόσθετα δε οι επενδύσεις δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας, παράγουν εισοδήµατα,
ενισχύουν την καταναλωτική ζήτησης, βελτιώνουν το επίπεδο διαβίωσης των ατόµων και εν γένει
δίνουν ανάσες ανάπτυξης στην οικονοµία.
Με άλλα λόγια οι επενδύσεις συµβάλουν στην βελτίωση ουσιαστικών πτυχών της παραγωγικής
διαδικασίας και ταυτόχρονα-παράλληλα ενισχύουν τη θέση του κόσµου της εργασίας µε τις
επακόλουθες θετικές συνέπειες στην απασχόληση και στο εισόδηµα των εργαζοµένων.
∆ια ταύτα: Το ζητούµενο είναι η ανάληψη και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Επενδύσεις
µάλιστα πραγµατοποιούν οι επιχειρηµατίες ή/και όσοι θέλουν να αναδειχτούν στη θέση και στον
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ρόλο αυτόν. Εποµένως η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, της διάθεσης δηλαδή ανθρώπων να
επενδύσουν, είναι µια σηµαντική αναπτυξιακή παράµετρος της εποχής.
Στόχος των σηµειώσεων αυτών είναι να µεταφέρουν στους αναγνώστες ορισµένες βασικές πτυχές
του επιχειρείν, να αναδείξουν την αξία και σηµασία της επιχειρηµατικότητας, να αναπτύξουν
συγκεκριµένα µέτρα για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας των νέων ανθρώπων και ιδιαίτερα
των γυναικών και γενικότερα να συµβάλουν στην διαµόρφωση ενός γόνιµου προβληµατισµού
πάνω στο ζήτηµα αυτό.
1. Η επιχειρηµατικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
1.1. Η επιχειρηµατική πρόκληση στην Ευρώπη
Στα µέσα του προηγούµενου αιώνα, οι οικονοµολόγοι προέβλεπαν την επικράτηση των µεγάλων
επιχειρήσεων. Το µέγεθος αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη οικονοµιών
κλίµακας, τη διείσδυση σε ξένες αγορές, την προσαρµογή και την αξιοποίηση της νέας
τεχνολογίας. Πράγµατι, στη δεκαετία του 1960 και 1970, οι µεγάλες επιχειρήσεις κυριάρχησαν στην
αγορά. Ακολούθως καταγράφηκε ιστορικά η τάση για αναστροφή της κατάστασης αυτής. Οι
µεγάλες επιχειρήσεις προχώρησαν σε αναδιάρθρωση της παραγωγικής δοµής τους, αξιοποίησαν
κατά κόρο το εργαλείο της υπεργολαβίας αναθέτοντας τµήµα της παραγωγής που επιτελούσαν σε
τρίτους και περιόρισαν το µέγεθός τους εντατικοποιώντας την παραγωγική διαδικασία. Έτσι κατά
το διάστηµα 1972 και 1998 ο αριθµός των ιδιωτικών επιχειρήσεων στις χώρες του ΟΟΣΑ αυξήθηκε
από 29 σε 45 εκατοµµύρια (Entrepreneurship, 2002).
Οι διαρθρωτικές αυτές αλλαγές των οικονοµιών µετέθεσαν το συγκριτικό πλεονέκτηµα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προς δραστηριότητες που πλέον βασίζονται περισσότερο στη γνώση και
στην αξιοποίησή της. Η παγκοσµιοποίηση αύξησε την ανταγωνιστική πίεση στις µεταποιητικές
επιχειρήσεις που ήταν εγκατεστηµένες σε τόπους υψηλού κόστους, µε αποτέλεσµα όχι µόνο να
υπάρξει µετατόπιση της παραγωγικής ικανότητας προς χώρες χαµηλού κόστους αλλά και να
αυξηθεί η παραγωγικότητα µέσω της χρησιµοποίησης τεχνολογικών καινοτοµιών. Εν τω µεταξύ, οι
τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) δηµιούργησαν νέες αγορές, µε
αποτέλεσµα να σηµειωθεί επανάσταση στις παραγωγικές µεθόδους σε πολλές βιοµηχανίες και να
αναπτυχθεί ο τοµέας των υπηρεσιών.
Η εσωτερική αγορά, που δηµιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναπτύχθηκε χάρη στην
άρση των φραγµών, στην αµοιβαία αναγνώριση και στην εναρµόνιση. Κατά τον τρόπο αυτό
διευκολύνονται οι συναλλαγές σε µια αγορά πολλών εκατοµµυρίων ατόµων η οποία µε τη
διεύρυνση που πραγµατοποιήθηκε το τελευταίο διάστηµα έφτασε τα 450 εκατοµµύρια.
Οι αλλαγές αυτές δηµιούργησαν ευκαιρίες για νέες επιχειρηµατικές καινοτοµίες ιδιαίτερα στον
τοµέα των υπηρεσιών. Ο όλο και πιο πολύπλοκος χαρακτήρας των παραγωγικών µεθόδων απαιτεί
ποικιλία εξειδικευµένων υπηρεσιών. Επίσης η µείωση του κόστους διαβίβασης των γνώσεων στο
χώρο καθιστά λιγότερο δαπανηρές τις υπηρεσίες των εξωτερικών παροχών υπηρεσιών. Το
µεγαλύτερο άνοιγµα των αγορών επιτρέπει στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε
εξειδικευµένες αγορές να κινηθούν περισσότερο στην ευρωπαϊκή ή διεθνή κλίµακα. Η ικανότητα
προσαρµογής στις οικονοµικές αλλαγές έχει καίρια σηµασία για την ανταγωνιστικότητα..
Το 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας καθόρισε τους στόχους του σε επίπεδο
απασχόλησης, οικονοµικής µεταρρύθµισης και κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση
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φιλοδοξεί κατά την εποµένη δεκαετία «να γίνει η πλέον ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία της
γνώσης στον κόσµο, ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις
εργασίας και αποτελεσµατικότερη κοινωνική συνοχή». Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε µία
στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης και πρόσθεσε µία περιβαλλοντική διάσταση στη στρατηγική της
Λισσαβόνας. Το Συµβούλιο αναγνώρισε την ανάγκη ριζικής µεταρρύθµισης της οικονοµίας,
προκειµένου να δηµιουργηθούν περίπου 15 εκατ. νέες θέσεις εργασίας έως το 2010.
Η ύπαρξη φιλικού περιβάλλοντος κατά την εκκίνηση αλλά και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων
αποτελεί σηµαντική παράµετρο την προσέγγισης και υλοποίησης των στόχων αυτών. Το
Συµβούλιο ενέκρινε τον Χάρτη για τις µικρές επιχειρήσεις,1 που περιέχει συστάσεις για τις µικρές
επιχειρήσεις ώστε να αξιοποιούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την οικονοµία της γνώσης. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει πρωτοβουλίες στον εν λόγω τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των
ετήσιων εκθέσεων για τα µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη µέλη και η Επιτροπή για την επίτευξη
των στόχων του Χάρτη για τις µικρές επιχειρήσεις. Επιπλέον η Επιτροπή εξέδωσε τον ∆εκέµβριο
του 2002 ανακοίνωση για την βιοµηχανική πολιτική στην διευρυµένη Ευρώπη ενώ θέτει στο ίδιο
πλαίσιο και την διαβούλευση πάνω στην Πράσινη Βίβλο για την επιχειρηµατικότητα.2 Στην εαρινή
Σύνοδο της Βαρκελώνης το 2002, το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του την πρόθεση της Επιτροπής να
παρουσιάσει µία Πράσινη Βίβλο για την Επιχειρηµατικότητα.
Η σηµασία που δίνεται στην επιχειρηµατικότητα επαναβεβαιώθηκε στην εαρινή έκθεση της
Επιτροπής το 2003 προς το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το οποίο τονίζει ιδιαίτερα την ενίσχυση
των επενδύσεων, της απασχόλησης και της ανάπτυξης µέσω της γνώσης, της καινοτοµίας και της
επιχειρηµατικής δυναµικότητας.

1.2. Η επιχειρηµατική κουλτούρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας αποτελεί το κλειδί για την δηµιουργία απασχόλησης, την
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την οικονοµική ανάπτυξη της Ευρώπης. Μολονότι η
επιχειρηµατικότητα µπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες, η κουλτούρα είναι ο
κατεξοχήν σηµαντικός. Από αυτή την άποψη η εκπαίδευση µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Η
ανάπτυξη επιχειρηµατικής νοοτροπίας στους νέους θα πρέπει να ξεκινάει από µικρή ηλικία. Αν οι
επιχειρηµατικές αξίες καλλιεργηθούν στο σχολείο, η Ευρώπη θα δηµιουργήσει σταδιακά µια νέα
γενιά ατόµων για τα οποία η άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας θα είναι κάτι απόλυτα
φυσιολογικό.
Η Ε.Ε. δεν αξιοποιεί πλήρως το επιχειρηµατικό δυναµικό της. Αδυνατεί να παροτρύνει αρκετά
άτοµα να γίνουν επιχειρηµατίες. Σύµφωνα µε µια τελευταία δηµοσκόπηση του Ευρωβαροµέτρου
για την επιχειρηµατικότητα, µόνο το 45% των ερωτηθέντων στην Ε.Ε. των 25 θα ήθελαν να είναι
1

Ο «Χάρτης για τις µικρές επιχειρήσεις», που εγκρίθηκε στις 13.06.00 από το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων
επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Feira στις 19-20 Ιουνίου 2000. Καλύπτει 10 βασικούς τοµείς:
εκπαίδευση και κατάρτιση για το επιχειρηµατικό πνεύµα· λιγότερο δαπανηρή και ταχύτερη διαδικασία εκκίνησης·
βελτίωση της νοµοθεσίας και των κανονιστικών ρυθµίσεων· διαθεσιµότητα δεξιοτήτων· βελτίωση της πρόσβασης σε
απευθείας σύνδεση· καλύτερη αξιοποίηση της Ενιαίας Αγοράς· φορολογία και χρηµατοοικονοµικά θέµατα· ενίσχυση
της τεχνολογικής ικανότητας των µικρών επιχειρήσεων· χρησιµοποίηση επιτυχών µοντέλων ηλεκτρονικών
επιχειρήσεων και ανάπτυξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στήριξης των µικρών επιχειρήσεων· καλύτερη και
αποτελεσµατικότερη εκπροσώπηση των συµφερόντων των µικρών επιχειρήσεων σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο
2
Τα εν λόγω έγγραφα διατίθενται µετά την επίσηµη δηµοσίευσή τους στη διεύθυνση
http://europa.eu.int/comm/enterprise/index_en.htm
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επιχειρηµατίες, έναντι ποσοστού 61% στις ΗΠΑ. Τα συγκεντρωτικά όµως αυτά ποσοστά κρύβουν
µεγάλες διαφορές µεταξύ των Ευρωπαίων. Την ιδέα δηµιουργίας της δικής τους επιχείρησης
βρήκαν ιδιαίτερα ελκυστική οι Πορτογάλοι (62%), οι Ιρλανδοί (58%), οι Εσθονοί και οι Κύπριοι (από
56%), οι Ιταλοί (55%), οι Έλληνες και οι Λιθουανοί (από 52%) και οι Πολωνοί (51%). Αντίθετα αυτοί
που δελεάστηκαν λιγότερο ήταν οι Φιλανδοί (28%), οι Τσέχοι και οι Σλοβάκοι (από 30%), οι
Σλοβένοι (32%) και οι Ολλανδοί (33%). Στην ερώτηση γιατί προτιµούν την µισθωτή απασχόληση,
σχεδόν ένας στους τρεις Ευρωπαίους ανέφερε ως σηµαντικό λόγο την εξασφάλιση τακτικού και
σταθερού εισοδήµατος, ενώ ποσοστό 25% έκριναν σηµαντική την σταθερότητα της απασχόλησης.
Αντίθετα οι Αµερικανοί δεν βρήκαν κανέναν από τους δύο αυτούς λόγους σηµαντικό: 16% και 10%
αντίστοιχα.
Σύµφωνα µε την τελευταία παγκόσµια έρευνα του «Global Entrepreneurship Monitor», το 28% του
συνόλου των επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων στην Ελλάδα αφορά επιχειρηµατικότητα ανάγκης
(επιχειρώ γιατί αδυνατώ να βρω άλλη µορφή απασχόλησης), όταν το αντίστοιχο ποσοστό των
ευρωπαϊκών χωρών δεν ξεπερνά το 18%. Από την άλλη πλευρά η ελληνική κοινωνία φαίνεται να
υποεκτιµά την δηµιουργική επιχειρηµατικότητα, αυτή που βασίζεται στις νέες τεχνολογίες, την
έρευνα και την καινοτοµία. Η αλλαγή αυτής της τάσης, µε παρεµβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστηµα
και στοχευόµενες δράσεις, µπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
στην Ελλάδα.
Για να σηµειωθεί πρόοδος στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε
την «Πράσινη Βίβλο για την Επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη» µε σκοπό να εµπλέξει όσο το
δυνατόν περισσότερους φορείς στην κατάρτιση της µελλοντικής πολιτικής ατζέντας.
Για να επεκτείνει την ατζέντα της επιχειρηµατικότητας, η Επιτροπή θα δραστηριοποιηθεί στους
παρακάτω πέντε στρατηγικούς τοµείς:
¾ Την καλλιέργεια επιχειρηµατικής νοοτροπίας
¾ Την παρότρυνση περισσοτέρων ατόµων να γίνουν επιχειρηµατίες
¾ Την προετοιµασία των επιχειρηµατιών για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα
¾ Την βελτίωση της ροής χρηµατοδότησης
¾ Την δηµιουργία φιλικότερου κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου για τις ΜΜΕ
Η Επιτροπή, για να καλλιεργήσει την επιχειρηµατική νοοτροπία µεταξύ των νέων, χρειάζεται να
προωθήσει την εκπαίδευση σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα σε όλες τις βαθµίδες της
εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό καλεί τα κράτη µέλη να εντάξουν µαθήµατα επιχειρηµατικότητας σε
όλα τα σχολικά προγράµµατα και να παρέχουν στα σχολεία την κατάλληλη υποστήριξη, ώστε να
δώσουν την δυνατότητα να εφαρµόσουν αποτελεσµατικά εκπαιδευτικά προγράµµατα υψηλής
ποιότητας.
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2. Η δυναµική της επιχειρηµατικότητας

2.1. Τι είναι επιχειρηµατικότητα;
Η έννοια της επιχειρηµατικότητας, όπως απορρέει και από την ‘Πράσινο Βίβλο’ για την
επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη, είναι πολύ πιο πλατιά από εκείνη του επιχειρηµατία διότι
περιλαµβάνει και πολλά άλλα άτοµα εκτός από τον επιχειρηµατία. Με την επιχειρηµατικότητα ο
άνθρωπος «επιχειρεί» εννοούµε δηλαδή ότι προσπαθεί να κάνει κάτι καινούργιο. Η
επιχειρηµατικότητα (entrepreneurship) αναφέρεται στη διαδικασία που περιλαµβάνει όλες τις
λειτουργίες, δραστηριότητες και ενέργειες που συνδέονται µε τον εντοπισµό των ευκαιριών και τη
δηµιουργία µιας οργάνωσης που θα τις αξιοποιεί.
Με την έννοια αυτή πίσω από κάθε ανάληψη κινδύνων και επένδυση πόρων για κάτι καινούργιο ή
για ανάπτυξη νέων ή τροποποιηµένων προϊόντων ή νέων αγορών υπάρχει ένα άτοµο µε
επιχειρηµατικό πνεύµα. ∆ηλαδή και στις µεγάλες επιχειρήσεις τα στελέχη που παρουσιάζουν τα
χαρακτηριστικά αυτά είναι στελέχη µε επιχειρηµατικό πνεύµα. Βέβαια αυτό δεν πρέπει να
παρερµηνευθεί και να θεωρηθεί ότι κάθε στέλεχος είναι ή µπορεί να είναι και επιχειρηµατίας γιατί η
βασική δουλειά κάθε στελέχους είναι να κάνει την επιχείρηση να λειτουργεί αποτελεσµατικά, ενώ
αντίθετα η βασική δουλειά ενός επιχειρηµατία είναι να δηµιουργεί, να προκαλεί σκόπιµες αλλαγές.
Στην επιχειρηµατικότητα, που αρκετοί έχουν ονοµάσει τέταρτο συντελεστή της παραγωγής, πολλοί
έχουν προσδώσει διάφορα γνωρίσµατα τα οποία περιγράφουν το περιεχόµενό της.
Για παράδειγµα, η επιχειρηµατικότητα αναφέρεται σε:
♦ παραγωγή αξιών για άλλες παραγωγικές µονάδες ή για καταναλωτές
♦ ανάληψη επιχειρηµατικού κινδύνου
♦ µετατροπή των συντελεστών της παραγωγής σε προϊόντα
♦ ορθολογική διάθεση των στοιχείων παραγωγής
♦ πραγµατοποίηση νέων συνδυασµών συντελεστών παραγωγής και στη συνεισφορά τους
στην οικονοµική πρόοδο της επιχείρησης.

2.2. Γιατί είναι σηµαντική η επιχειρηµατικότητα;
Η επιχειρηµατικότητα, δηλαδή η προσπάθεια για τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων, προωθεί την
τοπική και εθνική οικονοµική ανάπτυξη, δηµιουργεί θέσεις εργασίας, και βοηθά τις µη
προνοµιούχες οµάδες, ειδικότερα τους νέους και τις νέες, να βρουν απασχόληση, συµβάλλοντας
έτσι στην άρση της περιθωριοποίησης και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Πάνω από όλα όµως, η δηµιουργία µιας επιχείρησης είναι η ατοµική πράξη ενός ανθρώπου που
αναλαµβάνει το ρίσκο, ενός ανθρώπου που συχνά είναι απροετοίµαστος. Η επιτυχία ή αποτυχία
της επιχειρηµατικής του δραστηριότητας εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τα στοιχεία της
προσωπικότητας του, τις δεξιότητες που έχει και τις ικανότητες που αναπτύσσει, τη µεθοδικότητα,
την επιµονή, την αισιοδοξία, τη διάθεση για προσωπική δέσµευση και ανάληψη κινδύνων, τη
σωστή πληροφόρηση και την καλή γνώση του αντικειµένου.
Πιο συγκεκριµένα η σηµαντικότητα της επιχειρηµατικότητας εξηγείται από τις παρακάτω θετικές
επιδράσεις:

191

Συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ.) κατά 75%

ΤΕΙ Καβάλας – ΕΠΕΑΕΚ 4.1.1.στ Θετικές Ενέργειες Υπέρ Γυναικών
Επιχειρηµατικότητα
i.

ii.

iii.
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Η επιχειρηµατικότητα συµβάλλει στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και στην
ανάπτυξη. Οι νέες και µικρές επιχειρήσεις δηµιουργούν όλο και περισσότερες θέσεις
εργασίας έναντι των µεγάλων επιχειρήσεων (Entrepreneurship: A survey of the
literature,2002).Οι χώρες που παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη αύξηση στα ποσοστά
επιχειρηµατικότητας τείνουν να παρουσιάζουν και τη µεγαλύτερη µείωση των
ποσοστών ανεργίας. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, οι ταχέως
αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις συνέβαλαν σηµαντικά στη δηµιουργία θέσεων εργασίας.
Για παράδειγµα στις Κάτω Χώρες, στο διάστηκα µεταξύ 1994 και 1998, το 8% των
ταχέως αναπτυσσόµενων επιχειρήσεων δηµιούργησαν το 60% των νέων θέσεων
εργασίας στο πλαίσιο υφισταµένων επιχειρήσεων (Entrepreneurship in the
Netherlands,2002). Στις Ηνωµένες Πολιτείες 350.000 ταχέως αναπτυσσόµενες
επιχειρήσεις δηµιούργησαν τα δύο τρίτα όλων των νέων θέσεων εργασίας στο διάστηµα
1993 και 1996. Από την έρευνα προκύπτει ότι η επιχειρηµατικότητα συµβάλλει
σηµαντικά στην οικονοµική ανάπτυξη παρόλο που η αύξηση του ΑΕγχΠ επηρεάζεται
και από πολλούς άλλους παράγοντες.
Η επιχειρηµατικότητα µπορεί, επίσης, να συµβάλλει στην ενίσχυση της οικονοµικής και
κοινωνικής συνοχής στις περιφέρειες εκείνες που παρουσιάζουν υστέρηση στην
ανάπτυξη, στην ενθάρρυνση της οικονοµικής δραστηριότητας και δηµιουργίας θέσεων
εργασίας ή στην ένταξη ανέργων ή µειονεκτούντων ατόµων στην ενεργό ζωή.
Η
επιχειρηµατικότητα
αποτελεί
βασικό
παράγοντα
βελτίωσης
της
ανταγωνιστικότητας. Νέες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, που αφορούν την ίδρυση
µιας νέας επιχείρησης ή τον αναπροσανατολισµό µιας υπάρχουσας (π.χ. µετά τη
µεταβίβαση µιας επιχείρησης σε ένα νέο ιδιοκτήτη), δίνουν ώθηση στην
παραγωγικότητα. Αυξάνουν την ανταγωνιστική πίεση, αναγκάζοντας άλλες επιχειρήσεις
να αντιδράσουν βελτιώνοντας τις επιδόσεις τους ή καινοτοµώντας. Οι υψηλότερες
επιδόσεις ή καινοτοµία των επιχειρήσεων σε επίπεδο οργάνωσης, µεθόδων,
προϊόντων, υπηρεσιών ή αγορών, βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας
συνολικά. Η διαδικασία αυτή προσφέρει στους καταναλωτές πλεονεκτήµατα χάρη στην
αύξηση των επιλογών και στη µείωση των τιµών.
Η επιχειρηµατικότητα απελευθερώνει τον δυναµισµό του ατόµου. Η άσκηση ενός
επαγγέλµατος δεν αποτελεί απλά και µόνο µέσο προσπορισµού χρηµάτων. Υπάρχουν
και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή επαγγελµατικής σταδιοδροµίας
όπως είναι η ασφάλεια, το επίπεδο ανεξαρτησίας, η ποικιλία καθηκόντων και το
ενδιαφέρον που παρέχει η εργασία. Η επιδίωξη υψηλότερων εισοδηµατικών επίπεδων
µπορεί να παρακινήσει τα άτοµα να θέσουν «υψηλότερους στόχους», όπως η
αυτοπραγµάτωση και η ανεξαρτησία, µέσω της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Από
τη βρετανική έρευνα οικογενειακών προϋπολογισµών προκύπτει ότι, εκτός από τα
υλικά κίνητρα (χρήµατα και κοινωνική θέση), η επιλογή του να γίνει κάποιος
επιχειρηµατίας βασίζεται και στην αυτοπραγµάτωση (ελευθερία, ανεξαρτησία και
πρόκληση).
Για ορισµένους, οι οποίοι δεν επιτυγχάνουν να βρουν µία "συνήθη" θέση εργασίας που
να τους καλύπτει, η επιλογή να γίνουν επιχειρηµατίες ενδεχοµένως να οφείλεται εν
µέρει ή και εξ ολοκλήρου σε οικονοµική ανάγκη. Το να γίνουν επιχειρηµατίες ίσως τους
δίνει την ελπίδα ότι θα µπορέσουν να βελτιώσουν τη θέση τους.
Η επαγγελµατική ικανοποίηση µµεταξύ επιχειρηµατιών είναι υψηλότερη από ό,τι µεταξύ
µισθωτών. Σε µία έρευνα, το 33% των αυτοαπασχολούµενων χωρίς µισθωτούς και το
45% των αυτοαπασχολούµενων µε µισθωτούς δήλωναν πολύ ικανοποιηµένοι από τις
συνθήκες εργασίας τους έναντι µόνο 27% των µισθωτών (Third European survey,2002).
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iv.

Επιχειρηµατικότητα και κοινωνικές επιταγές. Οι επιχειρηµατίες αποτελούν την
κινητήριο δύναµη της οικονοµίας της αγοράς και τα επιτεύγµατά τους προσφέρουν στην
κοινωνία πλούτο, θέσεις εργασίας και στους καταναλωτές ποικιλία επιλογών.
Ανταποκρινόµενες στις αυξανόµενες προσδοκίες της κοινής γνώµης όσον αφορά τον
αντίκτυπο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην κοινωνία και στο περιβάλλον,
πολλές µεγάλες εταιρείες υιοθέτησαν επίσηµες στρατηγικές για την εταιρική κοινωνική
ευθύνη, που συνεπάγεται την προαιρετική ενσωµάτωση κοινωνικών και
περιβαλλοντικών παραµέτρων στην επιχειρηµατική πρακτική και στη συνεργασία µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη εφόσον οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πλέον ότι η υπεύθυνη
επιχειρηµατική στάση συµβάλλει στην επιχειρηµατική επιτυχία. Η στάση αυτή µπορεί να
περιλαµβάνει, για παράδειγµα, τη δέσµευση για την αύξηση της παραγωγικής
δραστηριότητας κατά έναν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο (‘οικολογική
αποδοτικότητα’) ή για το σεβασµό των θεµάτων που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των
καταναλωτών και για την προώθηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας κατά έναν
φιλικό προς τους καταναλωτές τρόπο. Οι ΜΜΕ επιδεικνύουν «υπεύθυνο επιχειρηµατικό
πνεύµα» µε έναν πιο άτυπο τρόπο αλλά ωστόσο αποτελούν τον κεντρικό ιστό για
πολλές κοινωνίες3.
Η επιχειρηµατικότητα µπορεί επίσης να διαδραµατίσει θετικό ρόλο στην αποτελεσµατική παροχή
υπηρεσιών στον τοµέα της υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής πρόνοιας. Οι επιχειρήσεις
της κοινωνικής οικονοµίας ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων µερών στη διαχείριση
και παροχή παρόµοιων υπηρεσιών, βελτιώνοντας την καινοτοµία και τον προσανατολισµό προς
τους πελάτες. Μια παρόµοια προσέγγιση µπορεί να συµπληρώσει τους δηµόσιους πόρους και να
επεκτείνει το φάσµα των υπηρεσιών που προσφέρονται στους καταναλωτές.
2.3 Ο επιχειρηµατίας γεννιέται ή γίνεται;
Αν και υπάρχουν χαρισµατικά άτοµα, τα οποία είναι γεννηµένα για επιχειρηµατίες. έρευνες
αποδεικνύουν ότι κι εκείνος που δεν έχει έµφυτο το ταλέντο της επιχειρηµατικότητας, µπορεί να
µάθει να είναι δηµιουργικός, αποκτώντας και καλλιεργώντας όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα
του επιτρέψουν να γίνει ένας καλός και επιτυχηµένος επιχειρηµατίας.
Η επιτυχία βεβαίως, ποτέ δεν είναι εξασφαλισµένη, µπορεί ωστόσο να κριθεί από διάφορους
παράγοντες, ο σηµαντικότερος εκ των οποίων είναι τα κίνητρα του καθενός, η προσωπική του
φιλοδοξία και κατά δεύτερο λόγο η προσωπική του επιλογή, οι σκοποί, οι στόχοι που θέτει και ο
τρόπος επίτευξής τους.

2.4 Τα Κίνητρα της Επιχειρηµατικότητας

Τα άτοµα ωθούνται στην επιχειρηµατική δραστηριότητα από κάποια κίνητρα. Τα κυριότερα είναι τα
εξής:

3

Οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής στον εν λόγω τοµέα περιλαµβάνουν ένα «Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής για τη
βιώσιµη βιοµηχανική ανάπτυξη», (SEC) 1999, 1729, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 25.10.1999 και µία ‘Ανακοίνωση της
Επιτροπής σχετικά µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη: µια συνεισφορά των επιχειρήσεων στη βιώσιµη ανάπτυξη, COM
(2002) 347 τελικό, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 02.07.2002.
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♦ Το κέρδος. Η οικονοµική ανταµοιβή είναι από τα σπουδαιότερα κίνητρα, ίσως το
σπουδαιότερο. Οι επιχειρηµατίες προσδοκούν µια απόδοση της επένδυσης, η οποία, όχι µόνο
θα τους αποζηµιώσει για το χρόνο και τα χρήµατα που έχουν επενδύσει, αλλά θα τους
ανταµείψει ικανοποιητικά για τους κινδύνους και τις πρωτοβουλίες που αναλαµβάνουν στην
επιχειρηµατική τους δραστηριότητα.
♦ Η ανεξαρτησία. Η ελευθερία για ανεξάρτητη εργασία είναι µια άλλη ανταµοιβή-και κίνητρο
οπωσδήποτε- της επιχειρηµατικότητας. Είναι πολύ συνηθισµένη η φράση «θέλω να είµαι
αφεντικό του εαυτού µου» ή «δε θέλω να έχω κανένα πάνω από το κεφάλι µου».
♦ Η προσωπική και επαγγελµατική καταξίωση. Η ανάπτυξη µιας επιχείρησης στηρίζεται,
εκτός των άλλων, και στην πρόθεση του επιχειρηµατία για ανάδειξη των προσωπικών
ικανοτήτων-δεξιοτήτων του. Για να γίνει κάποιος πετυχηµένος επιχειρηµατίας χρειάζεται να
µπορεί ν’ αντεπεξέρχεται µε το ρίσκο, την αβεβαιότητα, το στρες, να χειρίζεται επαρκώς τις
πολυποίκιλες διαπροσωπικές σχέσεις και να διοικεί την επιχείρηση µε περιορισµένους πόρους.
Πολλοί γίνονται επιχειρηµατίες για να βιώσουν αυτό το αίσθηµα προσωπικής καταξίωσης και
αυτοολοκλήρωσης, που απορρέει από τη δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης και παραγωγικής
οντότητας, όπως είναι µια σωστή επιχείρηση.
♦ Μια εναλλακτική επιλογή απέναντι σε µια µη ικανοποιητική εργασία. Πολλοί
επιχειρηµατίες ήταν στο παρελθόν στελέχη ή εργαζόµενοι γενικότερα σε άλλες επιχειρήσεις.
Ενώ δεν υπήρχε κίνδυνος απόλυσής τους, κάποια στιγµή διαπίστωσαν ότι η δουλειά τους δεν
τους ικανοποιούσε πλέον. Άλλοι αντιλήφθηκαν ότι οι πιθανότητες εξέλιξής τους ήταν
περιορισµένες και αυτό προφανώς δεν ήταν καθόλου υποκινητικό γι’ αυτούς. Υπάρχει όµως και
µια άλλη κατηγορία, αυτών που είχαν ξεκινήσει την επιχείρησή τους ως δεύτερη δουλειά και
όταν διαπίστωσαν ότι πηγαίνει πολύ καλά, εγκατέλειψαν τη µισθωτή εργασία τους και
ασχολήθηκαν αποκλειστικά µε τη δική τους επιχείρηση.
♦ Η υπάρχουσα οικογενειακή επιχείρηση αποτελεί ένα εξίσου ικανό κίνητρο για την ανάπτυξη
της επιχειρηµατικότητας. Είναι συνηθισµένο φαινόµενο κυρίως αγόρια, παιδιά επιχειρηµατιών
να αναλαµβάνουν και να συνεχίζουν ή να επεκτείνουν την οικογενειακή επιχείρηση. Είναι
σηµαντικό όµως για τον µέλλοντα επιχειρηµατία να ωθείται από προσωπική επιθυµία σε
επιχειρηµατική δραστηριότητα και όχι να του επιβάλλεται η επαγγελµατική αυτή επιλογή άµεσα
ή έµµεσα είτε από την οικογένεια είτε από τα χρηµατοδοτικά πακέτα είτε τέλος από άλλους
εξωτερικούς παράγοντες.
2.5 Τα εφόδια του νέου επιχειρηµατία
.Σε κάθε περίπτωση, ο µελλοντικός επιχειρηµατίας, όπως και κάθε υποψήφιος εργαζόµενος,
οφείλει να γνωρίζει τις δυνατότητες, τις αντοχές, τις επιθυµίες και τα όριά του, έτσι ώστε είτε να
επιτύχει το µέγιστο της απόδοσής του είτε να αποφύγει δυσχερείς επενδύσεις είτε να καλλιεργήσει
κάποια γνωρίσµατά του, τα οποία επιδέχονται επεµβάσεων. ∆ηλαδή να αποκτήσει
«Αυτοεπίγνωση», γνώση της προσωπικότητάς του.
Τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα της προσωπικότητας είναι τα εξής:
¾ τα προσωπικά χαρακτηριστικά
∆ηλαδή, τα ατοµικά εκείνα στοιχεία, τα οποία είναι µοναδικά για κάθε άνθρωπο και που
σχετίζονται µε τον τρόπο που σκέφτεται, συµπεριφέρεται, το πώς νιώθει, αντιδρά και
αντιµετωπίζει διάφορες καταστάσεις.
¾ προτερήµατα – µειονεκτήµατα
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Οι ιδιαίτερες κλίσεις, τα ταλέντα ενός ατόµου, αλλά και οι µειονεξίες του είναι επίσης ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά.
Σε κάποιες δραστηριότητες που αναλαµβάνει κάποιος στην πορεία της ζωής του,
αντιλαµβάνεται ότι τα καταφέρνει καλύτερα, οι επιδόσεις του δηλαδή είναι υψηλές, ενώ σε
κάποιες άλλες αισθάνεται µειονεξία, οι επιδόσεις του αντιλαµβάνεται ότι είναι µέτριες. Με αυτόν
τον τρόπο εντοπίζει και συνειδητοποιεί τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία του.
Είναι σηµαντικό επίσης να γνωρίζει ότι ένα χαρακτηριστικό του, π.χ. αυθορµητισµός, σε κάποια
στιγµή της ζωής του µπορεί να αποτελέσει πλεονέκτηµα και να τον βοηθήσει, ενώ σε άλλη
περίσταση µπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη στην εξελικτική του πορεία.
Μπορώ; Μπορώ και καλύτερα; Είναι τα ερωτήµατα, στα οποία καλείται κάθε φορά να δώσει
απάντηση µέσω της δραστηριοποίησής του.
¾ ενδιαφέροντα
Ενδιαφέρον είναι ό,τι προκαλεί σε ένα άτοµο ιδιαίτερη εντύπωση, ό,τι προσέχει περισσότερο,
χωρίς να ξέρει να αιτιολογήσει ακριβώς το «γιατί;».
Είναι όλα αυτά, µε τα οποία του αρέσει να ασχολείται, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να απολογηθεί
για αυτά ή να χρειάζεται να τεκµηριώσει τις προτιµήσεις του.
¾ σηµαντικά ή αδιάφορα
Αυτά συνίστανται στα «κρυµµένα κριτήρια», µε τα οποία κάποιος κατανοεί και ερµηνεύει τις
συµπεριφορές των ανθρώπων και τις καταστάσεις γύρω του καθώς και τη σηµασία που δίνει
στα διάφορα γεγονότα ή πράγµατα, τα οποία καθορίζουν τις προσωπικές του αξίες και τις
φιλοδοξίες του, µε αποτέλεσµα να αξιολογεί καλύτερα τις επιλογές του (προσωπικές,
εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές).
Ό,τι τον ελκύει περισσότερο και ό,τι εκτιµά ως σηµαντικό, θα αποτελέσει την πυξίδα του για την
αναζήτηση των επιλογών του.
Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν εποµένως και οι επαγγελµατικές αξίες, οι οποίες δεν είναι
τίποτε άλλο παρά οι «αµοιβές» που αναζητούν οι άνθρωποι από την επαγγελµατική τους
δραστηριότητα.
Τα παραπάνω αναφέρονται στα έµφυτα χαρίσµατα του κάθε ανθρώπου, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο κοµµάτι της προσωπικότητάς του και βέβαια είναι µόνιµο απόκτηµα, είτε τα
διαθέτει κάποιος είτε δεν τα διαθέτει.
Αντιθέτως, τα επίκτητα χαρακτηριστικά ενός ατόµου, οι λεγόµενες δεξιότητες, επιδέχονται
βελτίωσης µε συστηµατική προσπάθεια και άσκηση και επιδρούν στον τρόπο που λειτουργεί το
άτοµο και αντιµετωπίζει διάφορα θέµατα στην προσωπική και κοινωνική του ζωή.
Οι δεξιότητες που βοηθούν στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας είναι αυτές της:
¾ Επικοινωνίας
¾ Προσαρµοστικότητας
¾ Ανεκτικότητας – Ευρύτητας πνεύµατος
¾ Αποδοχής της διαφορετικότητας
¾ Συνεργασίας
¾ Γρήγορης αντίδρασης σε προκλήσεις
¾ Ευρηµατικότητας
¾ Ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης απόφασης
¾ ∆ιαχείρισης επιλογών και ιεράρχησης προτεραιοτήτων
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2.6 Ανασταλτικοί παράγοντες στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας
Το επάγγελµα του επιχειρηµατία θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστικό και η προσπάθεια που
καταβάλλεται εκ µέρους αυτού που επιχειρεί, γίνεται ευρέως αποδεκτή.
Ωστόσο, κάποια εµπόδια ορθώνονται συχνά και τείνουν να αναστείλουν την εκκίνηση της
επιχειρηµατικότητας, τα οποία ανάγονται στο στενό οικογενειακό περιβάλλον και στον κοινωνικό
περίγυρο από τη µια πλευρά και στην προσωπικότητα και τα στοιχεία που συνθέτουν την
κουλτούρα του κάθε ατόµου από την άλλη.
Οι συνήθεις αναστολές πηγάζουν κυρίως από την επικράτηση κάποιων µύθων σχετικά µε την
επιτυχία ή αποτυχία που συνοδεύει την εκκίνηση µιας επιχειρηµατικής δραστηριότητας και οι
οποίοι συνοψίζονται στους εξής:
¾ Ο µύθος της καινοτοµίας
Επικρατούσα αντίληψη στον κόσµο των επιχειρήσεων είναι ότι η εισαγωγή ενός καινοτόµου
σχεδίου και πρότασης αποτελεί προϋπόθεση επιτυχηµένης επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Μια πρωτότυπη ιδέα και το παραγόµενο προϊόν δεν είναι όµως βέβαιο ότι θα τύχουν και της
αποδοχής εκ µέρους των καταναλωτών. Μπορεί για παράδειγµα, απλά η αγορά να µην είναι
έτοιµη να δεχτεί κάτι εντελώς καινούργιο. Από την άλλη πλευρά µια δοκιµασµένη ιδέα ενδέχεται
να τύχει καλύτερης µεταχείρισης, διότι προϋπάρχει η εµπειρία που θα τη βοηθήσει να
υλοποιηθεί κάτω από καλύτερες συνθήκες.
¾ Ο µύθος του σίγουρου επιχειρηµατικού σχεδιασµού
Για το στήσιµο µιας επιχείρησης είναι αναγκαίος ο προσεκτικός, αναλυτικός, επιστηµονικός
σχεδιασµός της. Σχετικές έρευνες όµως αποδεικνύουν ότι η επιβίωση µιας επιχείρησης δεν
εξαρτάται απόλυτα από την µελέτη και τον σχεδιασµό της. Η διαίσθηση, η τόλµη και ο
αυτοσχεδιασµός του επιχειρηµατία είναι ικανά να αναπληρώσουν ένα πολυέξοδο
επιχειρηµατικό σχέδιο.
¾ Ο µύθος της έλλειψης απαραίτητων γνώσεων και ικανοτήτων
Ιδανική συνθήκη είναι να διαθέτει κάποιος πολλές τεχνικές και διοικητικές γνώσεις, ικανότητες
και ταλέντα, αλλά µια καλή λύση για εκείνον που δεν έτυχε τέτοιων ευνοϊκών συνθηκών είναι η
εµπειρία. Η απασχόληση σε παρόµοιο τοµέα θα βοηθήσει ένα άτοµο να µάθει πώς δουλεύουν
οι επιχειρήσεις, να βρει ιδέες και να αποκτήσει γνωριµίες, ώστε να κτίσει τη δική του
επιχείρηση.
¾ Ο µύθος του ρίσκου
Αναπτύσσοντας µια επιχειρηµατική δραστηριότητα ο επαγγελµατίας ζει σε µια συνεχή
ανασφάλεια λόγω της έκθεσής του στον κίνδυνο της αποτυχίας ή µιας πιθανής οικονοµικής
δυσµενούς εξέλιξης. Η επιχειρηµατικότητα είναι ενσωµατωµένη στον κοινωνικό και οικονοµικό
ιστό, το οποίο σηµαίνει ότι υπάρχει µια αλληλένδετη σχέση µεταξύ του επιχειρηµατία, των
χρηµατοδοτών του, των προµηθευτών του, των εργαζοµένων του, και των πελατών του.
Εποµένως, ο κίνδυνος µοιράζεται σε ένα ευρύ ανθρώπινο δίκτυο συνεργατών. Παρ’ όλα αυτά,
η αποτυχία αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής, της καθηµερινότητας, οπότε πάντοτε
ελλοχεύει ο κίνδυνος αυτής της πιθανότητας, δίχως αυτό να σηµαίνει ότι η αποτυχία αποτελεί
και τον κανόνα.
¾ Ο µύθος της µικρής ελληνικής αγοράς
Οι δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας να δεχτεί πολλές επιχειρηµατικές δραστηριότητες
είναι περιορισµένες. Μια άποψη που δεν φαίνεται να ευσταθεί, λαµβανοµένων υπ’ όψιν: των
νέων κλάδων που αναπτύσσονται, των παραδοσιακών που µεταλλάσσονται και της νεανικής
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δηµιουργικότητας η οποία οδηγεί σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες µε αποτέλεσµα να
προβάλουν νέες ευκαιρίες.
¾ Η διάκριση των φύλων
∆εν πρόκειται αυτή τη φορά για κάποιον µύθο, αλλά για κοινή διαπίστωση. Το φύλο φαίνεται να
επηρεάζει τις επαγγελµατικές αξίες των ανθρώπων. Οι άνδρες έχουν την τάση να ενδιαφέρονται
περισσότερο για οικονοµικές ανταµοιβές, ανεξαρτησία, κύρος και δυνατότητα εξέλιξης στη δουλειά
τους.
Υπάρχει υπερεκπροσώπηση από το φύλο των ανδρών µεταξύ των ιδρυτών εταιρειών στις
περισσότερες χώρες, σε πολλές δε περιπτώσεις οι άνδρες φτάνουν να είναι διπλάσιοι των
γυναικών. Το ενδιαφέρον για ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας είναι µεγαλύτερο στους άνδρες από
ό,τι στις γυναίκες.
Οι γυναίκες, από την άλλη πλευρά, φαίνεται να έχουν µικρότερες προσδοκίες και την τάση να
ενδιαφέρονται περισσότερο για αναγνώριση στην εργασία, κοινωνική αποδοχή και καλές σχέσεις
µε τους συναδέλφους.
Όσον αφορά στις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές επιλογές των κοριτσιών κοινή διαπίστωση
αποτελεί το γεγονός ότι αυτές εξακολουθούν να υπαγορεύονται από το φύλο τους και τις
στερεοτυπικές αντιλήψεις που φέρουν σχετικά µε διάφορους επαγγελµατικούς ρόλους ανδρών και
γυναικών, τον διαχωρισµό σε ανδρικά και γυναικεία επαγγέλµατα, µε αποτέλεσµα να
συνωστίζονται σε επαγγέλµατα φροντίδας και υπηρεσιών.
Οι γυναίκες ακολουθούν ως επί το πλείστον επαγγέλµατα που σχετίζονται µε την αισθητική, την
ένδυση, την υγεία, την πρόνοια, τον τουρισµό, την γραµµατειακή υποστήριξη.
Η υποεκπροσώπηση των γυναικών µεταξύ των επιχειρηµατιών (το 30% περίπου των
επιχειρήσεων ιδρύονται από γυναίκες), οφείλεται στους εξής λόγους:
 Συµπεριφορές και αξίες που εµπεριέχουν ανταγωνισµό και προσωπικές επιτυχίες
επηρεάζουν θετικά την ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας. Τα παραπάνω χαρακτηρίζουν σε
παγκόσµια κλίµακα περισσότερο τα αγόρια από ό,τι τα κορίτσια. Αυτός είναι και ο λόγος για
τον οποίο εκτιµούν την ανάληψη ρίσκου, το κέρδος κ.λ.π. ως λιγότερο σηµαντικά. Στις
περιπτώσεις των γυναικών επιχειρηµατιών παρατηρείται το φαινόµενο αυτές να
παρουσιάζουν πιο «ανδρική» συµπεριφορά από ό,τι οι άνδρες επιχειρηµατίες.
 Έλλειψη διαφόρων εµπειριών. Συγκεκριµένα, οι γυναίκες λιγότερο τακτικά βρίσκονται ή
εργάζονται κοντά σε επιχειρηµατικούς ρόλους – µοντέλα του ιδίου φύλου. Αυτό έχει ως
συνέπεια να επηρεάζονται λιγότερο (από όσο αν βρίσκονταν σε περιβάλλον µε γυναίκες
επιχειρηµατίες) και τελικά να µην λαµβάνουν υπόψη τους το επιχειρείν ως εναλλακτική
επαγγελµατική δραστηριότητα.
 Οι γυναίκες έχουν ακόµα το κύριο βάρος της ευθύνης του σπιτιού και των παιδιών. Γι’ αυτό
και η είσοδος των γυναικών στην αυτοαπασχόληση καθυστερεί ή εµποδίζεται µέχρι τα
παιδιά να ενηλικιωθούν.
 Η ανελαστικότητα της σύγχρονης αγοράς εργασίας σε συνδυασµό µε τις υψηλές απαιτήσεις
ως προς την κινητικότητα, την εξοικείωση µε τη δια βίου µάθηση, την απόκτηση δεξιοτήτων
στις νέες τεχνολογίες καθώς και κοινωνικών δεξιοτήτων (διαπραγµάτευσης,
επαγγελµατισµού, συµµετοχής σε οµάδες έργου κ.λ.π) συντελούν στο να αντιµετωπίζουν οι
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γυναίκες δυσκολίες κατά την είσοδο στην αγορά εργασίας αλλά και κατά την επανένταξή
τους µετά από διαστήµατα απουσίας λόγω µητρότητας.
.
2.7 Θεωρητικές προσεγγίσεις
∆ιάφορες θεωρίες αναπτύχθηκαν και διάφορες απόψεις εκφράστηκαν σχετικά µε το µοντέλο του
επιτυχηµένου επιχειρηµατία. Σύµφωνα µε τις περισσότερες σχετικές µε τους επιχειρηµατίες και τη
συµπεριφορά τους έρευνες των Bolton and Thompson (2000:3), όπου µελέτησαν το υπόβαθρο
των επιχειρηµατιών, διαφαίνεται ότι οι επιχειρηµατίες είναι φυσιολογικοί άνθρωποι µε φυσιολογικά
είδη υπόβαθρου. ∆εν υπάρχουν ούτε δύο επιχειρηµατίες που να είναι ίδιοι. Έτσι είναι πολύ
δύσκολο να διακρίνουµε – να ορίσουµε ακριβώς ποιος είναι ο επιτυχηµένος επαγγελµατίας.
Μερικοί είναι εξωστρεφείς άλλοι εσωστρεφείς, µερικοί έχουν οικογενειακή ιστορία στις επιχειρήσεις
ενώ άλλοι όχι, µερικοί αρχίζουν εξαιτίας της ανέχειας – οικονοµικού αδιεξόδου ενώ άλλοι ξεκινούν
µε οικονοµική άνεση, µερικοί είναι νέοι και άλλοι µεγαλύτεροι στην ηλικία.
Οι Brazeal and Herbert (1999) θεωρούν ότι τρεις είναι οι παράγοντες της επιχειρηµατικότητας που
πρέπει να µελετούνται: η αλλαγή, η καινοτοµία και η δηµιουργικότητα. Θεωρούν δε, ότι οι
παραπάνω παράγοντες σε συνδυασµό µε την έναρξη επιχειρηµατικής δράσης θα έπρεπε να είναι
η βάση που δίνει συνέχεια και σταθερότητα στην επιχειρηµατικότητα.
Γενικά στην επιχειρηµατική βιβλιογραφία είναι γνωστό ότι η επιχειρηµατικότητα αφορά σε
ανθρώπους που αναγνωρίζουν γρήγορα τις νέες ευκαιρίες. Οι επιχειρηµατίες είναι επίµονοι, µε
πάθος, ευπροσάρµοστοι και ικανοί να ρισκάρουν.
Τελικά ο επιχειρηµατίας γεννιέται ή γίνεται;
Αρκετοί επιστήµονες όπως οι Faris (1991:20), Cohen (1980) και Jacobwitz ισχυρίζονται ότι η
ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας από κάποιο άτοµο οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες,
αναγνωρίζοντας ότι η επιχειρηµατική συµπεριφορά είναι στατική, δηλαδή δεν µεταβάλλεται ούτε
στον χρόνο ούτε από τις εµπειρίες.
Σύµφωνα µε τους Sapiro και Ajzen το επιχειρηµατικό πνεύµα στηρίζεται στην αλληλεπίδραση
µεταξύ προσωπικών χαρακτηριστικών, προσδοκιών, αξιών, πιστεύω, υπόβαθρου και
περιβάλλοντος.
Όµως, οι περισσότεροι επιστήµονες ισχυρίζονται πως οι επιχειρηµατίες δεν γεννήθηκαν τέτοιοι,
αλλά «έµαθαν για να γίνουν». Σύγχρονα προγράµµατα σπουδών κολεγίων και πανεπιστηµίων
παρέχουν αυτή τη δυνατότητα, δηλ. η επιχειρηµατικότητα σήµερα διδάσκεται επιτυχώς.
Αρκετές έρευνες δείχνουν ότι ορισµένοι νέοι οδηγούνται στην αυτοαπασχόληση, για να είναι
ανεξάρτητοι και ευέλικτοι ενώ άλλοι λόγω έλλειψης ευκαιριών για εύρεση εργασίας ή λόγω
εµποδίων στην αγορά εργασίας και άλλοι για λόγους οικογενειακούς.
Ο Sunter (1999:60) υποστηρίζει πως «ένας επιχειρηµατίας γίνεται» λέγοντας µεταξύ άλλων πως
οποιοσδήποτε µπορεί να ανοίξει µια µικρή επιχείρηση βάζοντας το µυαλό του σε αυτή. Το
τελευταίο µέρος της πρότασης αποτελεί το σηµαντικότερο προσόν.
Ο προσανατολισµός του σχολείου δεν βοηθάει καθόλου την κατάσταση. Είναι ακόµη τέτοιος σαν
να είναι τα πάντα στατικά – σίγουρα στην κοινωνία. Το κλασικό εκπαιδευτικό παράδειγµα –
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πρότυπο είναι: σκληρή δουλειά και υψηλοί βαθµοί που επιβραβεύονται από µια όµορφη 9.00΄ µε
17.00΄ καριέρα, πέντε ηµέρες την εβδοµάδα για σαράντα χρόνια.
Εν κατακλείδι
∆εν υπάρχει ιδεώδες προφίλ για τον επιτυχηµένο επαγγελµατία..
Η ολική αφοσίωση του επιχειρηµατία σε αυτό που κάνει, το διαρκές πάθος για τη δουλειά του, η
εργατικότητα, η τάξη και το νοικοκυριό φαίνεται να είναι τα πρωτεύοντα χαρακτηριστικά που
διακρίνουν έναν επιτυχηµένο επιχειρηµατία µε συνοδοιπόρο τις ιδέες και την τύχη και µετά όλα τα
άλλα.
2.4. Επιχειρηµατικότητα και Ανάπτυξη
Η δραστηριότητα του επιχειρηµατία είναι πάρα πολύ σηµαντική για την εύρυθµη λειτουργία και
ανάπτυξη της οικονοµίας γιατί βοηθά αποτελεσµατικά στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και
επιπρόσθετου εισοδήµατος. Για το λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις, οι διάφορες
οργανώσεις και ενώσεις και τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα των προηγµένων κρατών έχουν στρέψει
την προσοχή τους στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας.
Η οικονοµία που δεν αναπτύσσει την επιχειρηµατικότητα δεν θα µπορέσει να εκµεταλλευτεί προς
όφελός της τα διάφορα τεχνολογικά και άλλου είδους επιτεύγµατα. Πλούτος σε µία οικονοµία δεν
είναι µόνο οι παραγωγικοί πόροι αλλά και οι ιδέες των ανθρώπων. Σηµαντικό µέρος αυτών των
ιδεών αποτελούν και οι επιχειρηµατικές ιδέες που µόνο όταν µπορέσουν να εφαρµοσθούν και να
αξιολογηθούν από την αγορά, συµβάλλουν αποφασιστικά όχι µόνο στην οικονοµική ανάπτυξη
αλλά και στη διόρθωση των ανισορροπιών της οικονοµίας.
Αν θέλουµε να, εµπνεύσουµε την επιχειρηµατικότητα στους νέους θα πρέπει να κατευθύνουµε µε
κατάλληλο τρόπο τις διάφορες παραµέτρους του γενικού περιβάλλοντος στο οποίο δηµιουργείται
και αναπτύσσεται η επιχειρηµατικότητα. Αλλά για να καταλήξουµε σε µια ωφέλιµη και δηµιουργική
στρατηγική θα πρέπει να προηγηθεί η ανάληψη ειδικών εµπειρικών µελετών, ώστε να
αξιολογηθούν οι σηµαντικοί παράγοντες που επιδρούν στην επιχειρηµατικότητα.
Συγκεκριµένα, πέραν των λόγων που έχουν αναφερθεί παραπάνω, από διάφορες εµπειρικές
έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι οι σηµαντικότεροι λόγοι για τους οποίους αναλαµβάνεται µια
επιχειρηµατική δραστηριότητα είναι:
♦ Η ανάγκη καταξίωσης του επιχειρηµατία,
♦ Το αναµενόµενο εισόδηµα,
♦ Η ανεργία,
♦ Οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες.
Όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας αυτοί είναι:
♦ Η προηγούµενη επαγγελµατική ενασχόληση,
♦ Οι οικογενειακές σχέσεις,
♦ Η εκπαίδευση,
♦ Η ηλικία
Αν επιθυµούµε να αναπτύξουµε στη χώρα µας την επιχειρηµατικότητα θα πρέπει όχι µόνο να
βελτιώσουµε το εκπαιδευτικό µας σύστηµα αλλά και να διαµορφώσουµε µια οικονοµική πολιτική
που να ευνοεί την εξάσκηση αυτής της δραστηριότητας. Μερικούς τέτοιους τρόπους προτείνουµε
στη συνέχεια:
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♦ ∆ηµιουργία κλίµατος όπου επικρατεί ο ανταγωνισµός και η ελευθερία για να µπορέσει
ακµάσει το επιχειρηµατικό πνεύµα.
♦ Θέσπιση θεσµικού πλαισίου που επιβραβεύει την προσπάθεια του επιχειρηµατία.
♦ Καλλιέργεια κλίµατος εµπιστοσύνης στους ανθρώπους.
♦ ∆ιευκόλυνση της καινοτόµου δραστηριότητα µε τον περιορισµό της γραφειοκρατίας.
♦ Μείωση των εµποδίων εισόδου νέων επιχειρηµατιών στους διάφορους κλάδους
της
οικονοµίας.

3. Τα χαρακτηριστικά του Επιχειρηµατία
Αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά του επιχειρηµατία, προφανώς δεν µπορούµε να προσδιορίσουµε
µε απόλυτη σαφήνεια τα στοιχεία εκείνα που διακρίνουν ή πρέπει να διακρίνουν έναν
επιχειρηµατία. Ωστόσο, µπορούµε να αναφέρουµε ορισµένες παραµέτρους που βρίσκονται πολύ
κοντά στο προφίλ ενός επιχειρηµατία ή ενός ατόµου που θέλει να αναπτύξει επιχειρηµατικές
δραστηριότητες. Ως τέτοιες λοιπόν µπορούµε να αναφέρουµε τις παρακάτω.
♦ Μεγάλη προδιάθεση για επιτυχία. Άτοµα που διακατέχονται από υψηλό βαθµό ανάγκης
για επιτυχία αρέσκονται να επιδιώκουν κάποιο πρότυπο απόδοσης και προτιµούν να είναι
προσωπικά υπεύθυνοι για τις εργασίες που είναι να εκτελέσουν. Φαίνεται δε αυτή η
παρόρµηση για επιτυχία να είναι έντονη στα άτοµα που διακατέχονται από τη φιλοδοξία να
ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και να την οδηγήσουν στο δρόµο της ανάπτυξης.
♦ Επιθυµία ανάληψης κινδύνων. Οι κίνδυνοι που αναλαµβάνει ένας επιχειρηµατίας κατά το
ξεκίνηµα και τη λειτουργία της επιχείρησής του είναι πολυποίκιλοι. Ένας κίνδυνος βεβαίως
είναι ο οικονοµικός, το πιθανό χάσιµο χρηµάτων που επενδύθηκαν στην επιχείρηση.
Επιπλέον, το στρες που βιώνουν οι επιχειρηµατίες και ο χρόνος που απαιτείται για το
ξεκίνηµα και τη λειτουργία της επιχείρησης συχνά δηµιουργούν κινδύνους και γενικότερα
προβλήµατα στην προσωπική και στην οικογενειακή τους ζωή. Μπορεί όµως να βιώνεται
έντονα και η αίσθηση του ψυχολογικού κινδύνου εξαιτίας της πιθανότητας αποτυχίας του
εγχειρήµατος.
♦ Αυτοπεποίθηση. Τα άτοµα που έχουν αυτοπεποίθηση πιστεύουν ότι µπορούν να
αντιµετωπίσουν τις διάφορες προκλήσεις. Έχουν µια ιδιαίτερη ικανότητα αντιµετώπισης και
επίλυσης των διάφορων προβληµάτων που αντιµετωπίζουν. Αρκετές µελέτες έχουν δείξει
ότι οι περισσότεροι πετυχηµένοι επιχειρηµατίες βλέπουν τα προβλήµατα, κατά το ξεκίνηµα
ενός εγχειρήµατος, βασίζονται όµως στον εαυτό τους να τα ξεπεράσουν.
♦ Ανάγκη για ανεύρεση «καταφυγίου». Πολλοί άνθρωποι ανοίγουν επιχειρήσεις για να
ωφεληθούν από τις σχετικές ανταµοιβές, αλλά άλλοι γίνονται επιχειρηµατίες, διότι θέλουν
να «δραπετεύσουν» από κάτι συνηθισµένο, καθηµερινό και να αναλάβουν µια πολυσχιδή
δραστηριότητα µε συνεχείς εναλλαγές και διαφοροποιήσεις.

4. Οι δραστηριότητες του Επιχειρηµατία
Οι δραστηριότητες που αναλαµβάνει ένας επιχειρηµατίας, οι λειτουργίες που ασκεί, τα καθήκοντα
που αναλαµβάνει ποικίλλουν ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος της επιχείρησης. Αποτελούν
όµως έναν συνδυασµό των δραστηριοτήτων που ασκεί ένας µάνατζερ και αυτών που
χαρακτηρίζουν ένα άτοµο που είναι δηµιουργικό και καινοτόµο. Οι κυριότερες απ’ αυτές είναι:
♦ Η ανάληψη κινδύνων . Ορισµένοι ερευνητές έχουν υποστηρίξει την άποψη ότι αυτή,
δηλαδή η ανάληψη των κινδύνων που απορρέουν από την αβεβαιότητα που επικρατεί στην
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♦

♦

♦

♦

♦

♦

οικονοµική ζωή, είναι η πραγµατική και ουσιαστική δραστηριότητα της επιχειρηµατικότητας.
Τους κινδύνους αυτούς, που δεν µπορούν να προβλεφθούν και να υπολογισθούν, τους
αντιµετωπίζει ο επιχειρηµατίας.
Ο εντοπισµός των ευκαιριών κέρδους. Ο επιχειρηµατίας, έχοντας ειδικές γνώσεις και
λαµβάνοντας πληροφορίες από την αγορά, προσπαθεί να εντοπίσει τις διάφορες ευκαιρίες
κέρδους, οι οποίες συνήθως δεν είναι φανερές στους πολλούς.
Η εισαγωγή καινοτοµιών. Ο επιχειρηµατίας προσπαθεί να χρησιµοποιήσει και να
αξιοποιήσει τις διάφορες επιστηµονικές και τεχνολογικές ανακαλύψεις για παραγωγικούς
και κερδοσκοπικούς σκοπούς.
Ο σχεδιασµός. Εδώ αναφερόµαστε στις αποφάσεις για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που
θα παρέχει η επιχείρηση και τις αγορές που θα εξυπηρετεί, για τον τόπο εγκατάστασης της
επιχείρησης, για τις µεθόδους παραγωγής και τις πηγές χρηµατοδότησής της, όπως επίσης
και για το σχεδιασµό των δραστηριοτήτων της, όταν αρχίσει να λειτουργεί.
Η οργάνωση. Τα θέµατα της οργάνωσης της επιχείρησης συχνά παραµελούνται από τους
επιχειρηµατίες κατά το ξεκίνηµα της επιχείρησής τους δεδοµένου ότι έχουν προτεραιότητα
άλλα. Όµως, θέµατα όπως η οργανωτική δοµή της επιχείρησης, ο σχεδιασµός της
εργασίας, η τµηµατοποίηση, οι εξουσιοδοτήσεις και πολλά άλλα, είναι απαραίτητο να
διευκρινισθούν στην αρχή και βεβαίως να αποτελούν µέληµα του επιχειρηµατία και στη
συνέχεια.
Ο έλεγχος. Η λειτουργία του ελέγχου είναι σηµαντικότατη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής
της επιχείρησης, αλλά παίζει ιδιαίτερο ρόλο στη νεοϊδρυόµενη. Τότε πρέπει να ελέγχονται
διεξοδικά τα πάντα, διότι αφενός είναι σηµαντικό τα πράγµατα να πάνε καλά από την αρχή
και αφετέρου θα πρέπει να αποφευχθεί η καλλιέργεια λανθασµένης νοοτροπίας περί
ελέγχου στους εργαζοµένους.
Η διοίκηση των ανθρώπων. Η αποτελεσµατική διοίκηση και υποκίνηση των εργαζοµένων
είναι κρίσιµο συστατικό στοιχείο της πετυχηµένης επιχειρηµατικότητας. Οι εργαζόµενοι θα
πρέπει να ενθαρρύνονται από τον επιχειρηµατία να εργάζονται για την επίτευξη των
στόχων της επιχείρησης, να κατανοούν το είδος της εργασίας για το οποίο είναι υπεύθυνοι,
να ανταµείβονται από τον επιχειρηµατία όταν η απόδοσή τους είναι καλή, και ο
επιχειρηµατίας να δηµιουργεί ένα περιβάλλον το οποίο υποστηρίζει τις προσπάθειες των
εργαζοµένων και καλύπτει τις ανάγκες τους.

5. Ερωτήµατα-προβληµατισµοί για κάθε δυνητικό επιχειρηµατία.
Πριν το ξεκίνηµα µιας επιχειρηµατικής δράσης σκόπιµο είναι ο υποψήφιος επιχειρηµατίας να
υποβάλει τον εαυτό του σε αυτοκριτική σχετικά µε την καταλληλότητά του ως προς τα στοιχεία που
προδιαγράφουν την ύπαρξη ή όχι της απαιτούµενης επιχειρηµατικότητας. Για τον σκοπό αυτό
επιχειρήθηκε από τον Ελληνικός Οργανισµός Μικρο- Μεσαίων Επιχειρήσεων & Χειροτεχνίας
(ΕΟΜΜΕΧ) ένα ενδεικτικό φυλλάδιο - ερωτηµατολόγιο µε απλές βασικές ερωτήσεις, που
διερευνούν εµπειρικά σ’ ένα αρχικό στάδιο το βαθµό καταλληλότητας του επιχειρηµατία:
5.1. Είσαι κατάλληλος για επιχειρηµατίας;
Πριν ξεκινήσεις µία δικιά σου επιχείρηση θα πρέπει να δεις αν είσαι κατάλληλος για επιχειρηµατίας.
Τα παρακάτω σηµεία θα σου φανούν αρκετά χρήσιµα προκειµένου να πάρεις την απόφασή σου:
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♦ Έχεις τις ικανότητες, την ενεργητικότητα και την επιµονή που χρειάζεται για να βάλεις
µπροστά µια επιχείρηση και να την κάνεις να προοδεύσει;
♦ Έχεις ποτέ ζητήσει από τους δικούς σου να σου πουν την αντικειµενική τους γνώµη για το
αν πραγµατικά µπορείς να προχωρήσεις σε δικιά σου δουλειά;
♦ Είσαι προετοιµασµένος να δουλέψεις σκληρά και πολλές ώρες για το στήσιµο της
επιχείρησής σου;
♦ Είναι η υγεία σου όσο χρειάζεται καλή για να αντέξει στις απαιτήσεις της δουλειάς σου;
♦ Είσαι ο τύπος που του αρέσει να αναλαµβάνει ευθύνες και κινδύνους;
♦ Μπορείς να παίρνεις µόνος σου αποφάσεις;
♦ Έχεις σκεφτεί ποτέ πού χωλαίνεις; Και αν ναι, θα ήσουν διατεθειµένος να συνεταιριστείς µε
κάποιον που έχει τις ικανότητες που σου λείπουν;
♦ Θεωρείς τον εαυτό σου συνεργάσιµο άτοµο;
♦ Μπορείς να καθοδηγήσεις και να παρακινήσεις τους άλλους;
♦ Μπορείς να τελειώσεις κάτι που αρχίζεις;
♦ Είσαι έτοιµος να παρατήσεις τη δουλειά σου ως µισθωτός;
♦ Έχεις τον αέρα του νικητή;
♦ Τέλος έχεις αρκετές οικονοµίες για να µπορέσεις να ζήσεις την οικογένειά σου και να
ξεκινήσεις την επιχείρησή σου;
∆εν υπάρχει ιδεώδες προφίλ για τον επιτυχηµένο επιχειρηµατία
Ψυχή
5.2. Τι κεφάλαια θα χρειαστείς;
Ξέρεις πόσα θα χρειαστείς για το ξεκίνηµα της επιχείρησης; Έχεις υπολογίσει την αποδοτικότητα
και την απόσβεση της επένδυσης; Προετοίµασε έναν προϋπολογισµό λαµβάνοντας υπόψη τα
παρακάτω:
Τι ποσά θα χρειαστείς πριν ξεκινήσεις την επιχείρηση για:
♦ Κτίρια (αγορά, ενοικίαση, διαµόρφωση)
♦ Μεταφορικά
♦ Πρώτες ύλες
♦ Κεφάλαιο κίνησης
♦ Γενικά έξοδα
♦ Θέρµανση, ηλεκτρισµό, καθαριότητα
♦ Αµοιβές προσωπικού και επιχειρηµατία
♦ Τόκους
♦ ∆ιαφήµιση
♦ Ασφάλιση της επιχείρησης
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Αφού έχεις προσδιορίσει το σύνολο των χρηµάτων που θα χρειαστείς υπολόγισε πόσα δικά σου
κεφάλαια µπορείς να βάλεις στην επιχείρηση. Έχεις άλλα περιουσιακά στοιχεία που θα µπορούσες
να πουλήσεις ή να χρησιµοποιήσεις σαν εγγύηση για δάνειο; Έχεις βάσιµο λόγο να είσαι σίγουρος
ότι θα πάρεις το δάνειο που πρόκειται να ζητήσεις και γνωρίζεις τις διαδικασίες που απαιτούνται;
Γνωρίζεις τις προθεσµίες αποδέσµευσης των επιχορηγήσεων που µπορείς ενδεχοµένως να
ζητήσεις; Υπολόγισες τι πιστώσεις θα µπορούσες να εξασφαλίσεις από τους προµηθευτές;
Γνωρίζεις τις άλλες πηγές χρηµατοδότησης που υπάρχουν όπως κοινοτικά προγράµµατα,
επιδοτήσεις κλπ;
5.3. Ποια κατάσταση επικρατεί στην αγορά (έρευνα αγοράς);
Αν έχεις καταλήξει στο είδος της επιχείρησης που θέλεις να ξεκινήσεις, προσπάθησε να βάλεις την
ιδέα σου σε εφαρµογή .Σε αυτό το στάδιο οι βασικές ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν είναι:
♦ Ποιοι είναι οι υποψήφιοι πελάτες σου;
♦ Πόσοι είναι αυτοί;
♦ Αγοράζουν ήδη το προϊόν ή την υπηρεσία που σκοπεύεις να πουλήσεις;
♦ Πώς µπορείς να τους προσεγγίσεις;
♦ Έχεις παρατηρήσει πώς ενεργούν οι ανταγωνιστές σου για να έρθουν σε επαφή µε τους
πελάτες;
♦ Ποια είναι η τιµή που µπορείς να πουλήσεις το προϊόν σου;
♦ Ποιοι είναι οι ανταγωνιστές σου; Μειονεκτήµατα και πλεονεκτήµατα αυτών.
Προσπάθησε να τους επισκεφθείς ενδεχοµένως παρουσιαζόµενος και σαν πελάτης. Μην
αγνοήσεις την ύπαρξη εµµέσων ανταγωνιστών (δεν ασκούν το ίδιο επάγγελµα αλλά πουλάνε
στους πιθανούς σου πελάτες). Τοποθέτησε κάθε προϊόν από αυτά που σκοπεύεις να πουλήσεις σε
σχέση µε αυτά των ανταγωνιστών σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια (βαθµός ανανέωσης, ηλικία,
επίπεδο τιµών, ποιότητα, τοποθέτηση σε σειρά προϊόντων).Αν µια ιδέα για ένα προϊόν είναι
καινούργια ίσως χρειάζεται να το δοκιµάσεις στην αγορά. Μπορεί οι ανταγωνιστές σου να
θελήσουν να σε αντιγράψουν σύντοµα. Αν αυτό συµβεί, µπορείς να προστατευτείς από αυτή την
αντιγραφή; Εξέτασες την περίπτωση πιθανής συνεργασίας µε την επιχείρηση στην οποία
εργάζεσαι τώρα; Ίσως µπορείς να γίνεις υπεργολάβος του σηµερινού σου εργοδότη.
♦ Θα σε εµπιστευτούν τα άτοµα µε τα οποία συνεργάζεσαι σήµερα αν κάνεις κάτι από µόνος
σου;
♦ Μίλησες µε κάποιο άτοµο που έχει ήδη δηµιουργήσει δική του επιχείρηση;
♦ Έχεις παρατηρήσει το σηµερινό σου εργοδότη για να δεις προσεχτικά πώς διοικεί την
επιχείρησή του;
♦ Έχεις ερευνήσει την περίπτωση αγοράς µιας επιχείρησης που ήδη υπάρχει ή την
περίπτωση του φραντζάιζινγκ;
Για την τελευταία περίπτωση πρέπει να διαθέτεις επαρκή κεφάλαια για να αναλάβεις µια
υπάρχουσα επιχείρηση και επιπλέον να έχεις σηµαντική εµπειρία για να διαπραγµατευθείς µε τους
ανθρώπους που θέλουν να δώσουν την επιχείρησή τους. Αν αυτό που θέλεις να κάνεις είναι
αρκετά µικρό, τότε ίσως µπορείς να βρεις τις απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις µόνος σου.
Αν όχι, τότε η έρευνα αγοράς από επαγγελµατίες θα µπορέσει να σε βοηθήσει. Είναι πάντοτε
χρήσιµο κάποιο άλλο πρόσωπο να δει αντικειµενικά την ιδέα σου και να εντοπίσει τα αδύνατα
σηµεία ή τι πρέπει να βελτιωθεί. Σε κάθε περίπτωση, πληροφορίες µπορείς να συγκεντρώσεις από
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ειδικευµένους φορείς, βιβλιοθήκες, στατιστική υπηρεσία, επιµελητήρια, κλαδικά ινστιτούτα, κλαδικά
έντυπα, εκθέσεις, χρυσό οδηγό, τοπικές εφηµερίδες.
5.4. Πού θα εγκατασταθεί η επιχείρηση;
Η επιλογή του σωστού τόπου εγκατάστασης απαιτεί χρόνο και προσπάθεια. Ο τόπος
εγκατάστασης παίζει σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία της επιχείρησης και αν κάνεις λάθος µπορεί να
έχει σηµαντικές συνέπειες .Πρέπει να µελετήσεις τα παρακάτω :
♦ Αν θα δουλέψεις από το σπίτι, το µαγαζί, το γραφείο, το εργαστήριο ή το εργοστάσιο.
♦ Τη συνολική επιφάνεια του χώρου εγκατάστασης και αν επαρκεί για µελλοντική επέκταση.
♦ Τη διαθεσιµότητα ηλεκτρισµού, νερού, αποχέτευσης.
♦ Τις απαιτούµενες ειδικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας.
♦ Αν θα χτίσεις ή θα νοικιάσεις τους χώρους που χρειάζεσαι. Πρέπει να συγκρίνεις τι θα
κόστιζε το ένα και τι το άλλο.
♦ Τους χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων για φόρτωµα, ξεφόρτωµα κλπ.
♦ Εάν εντάσσεται ο χώρος σε ένα περιβάλλον σύµφωνο µε την εικόνα που θέλεις να δώσεις
στην επιχείρηση.
Η τελική σου επιλογή εξαρτάται από τα χρήµατα που µπορείς να διαθέσεις.

5.5. Τι προϊόν θα παραχθεί ή τι είδους υπηρεσία θα προσφερθεί;
Η επιλογή της ορθότερης παραγωγικής διαδικασίας και του κατάλληλου εξοπλισµού αποτελούν
σηµαντικό παράγοντα επιτυχίας της επιχείρησής σου.
♦ Γνωρίζεις µε σαφήνεια τα προϊόντα που επιθυµείς να παράγεις ή να δώσεις σε
υπεργολαβία;
♦ Έχεις µελετήσει την παραγωγική διαδικασία;
♦ Έχεις καταγράψει όλα τα µέσα (π.χ. µηχανολογικό εξοπλισµό, πρώτες ύλες κ.λ.π ) που θα
σου επιτρέψουν να πραγµατοποιήσεις τον όγκο της παραγωγής σου στο επίπεδο της
ποιότητας, των τιµών και των αναγκαίων προθεσµιών;
♦ οι δυνατότητες παραγωγής σου θα είναι σύµφωνες µε τον προβλεπόµενο τζίρο και
λαµβάνουν υπόψη τον εποχιακό χαρακτήρα της δραστηριότητας; (εφ' όσον υπάρχει
εποχικότητα)
♦ Ο όγκος της προβλεπόµενης παραγωγής σου, υπολογίστηκε µε ακρίβεια ή είναι
αποτέλεσµα στατιστικών πληροφοριών ;
5.6. Τι προσωπικό θα απασχολήσω και πώς θα το επιλέξω;
Η σωστή επιλογή και αξιοποίηση του προσωπικού της επιχείρησής σου συνδέεται άµεσα µε την
παραγωγικότητά της:
♦ Γνωρίζεις τις ειδικότητες που απαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησής σου;
♦ Έχεις προσδιορίσει το προφίλ των ατόµων που θέλεις να προσλάβεις;
♦ Έχεις διαµορφώσει ένα οργανόγραµµα της επιχείρησής σου;
♦ Έχεις άτοµα να προσλάβεις για να καλύψουν όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης και τα
δικά σου αδύνατα σηµεία;
♦ Γνωρίζεις τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσεις για την πρόσληψη προσωπικού;
♦ Γνωρίζεις τις υποχρεώσεις του εργοδότη προς τους εργαζοµένους;
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5.7. Τι θα γίνει µε την τιµή του προϊόντος;
Χρειάζεται να προσδιορίσεις τις τιµές που θα χρεώνεις ώστε να καλύπτεις το κόστος και να σου
µένει και κέρδος. Κάθε απόφαση που έχει σχέση µε τις τιµές πωλήσεων βασίζεται σε δύο σκέλη: Η
κρίσιµη ερώτηση είναι: Ποια τιµή συµφέρει περισσότερο την επιχείρηση να χρεώνει; Για να
απαντηθεί η ερώτηση αυτή θα πρέπει να ζυγιστεί το κόστος µε τη ζήτηση. Ένας τρόπος για να γίνει
αυτό είναι να δηµιουργήσεις µόνος σου µια σειρά από προβλέψεις για τις πωλήσεις. Εφοδιασµένος
µε όσο µπορείς καλύτερες πληροφορίες, να προσπαθήσεις να προβλέψεις πόσες θα µπορούσαν
να είναι οι πωλήσεις σου, αν χρεώνεις διάφορες τιµές. Μπορεί µετά να συσχετίσεις τις προβλέψεις
σου αυτές µε το κόστος που απαιτείται για να παραχθούν διάφορες ποσότητες προϊόντος.
Οι προβλέψεις για τις πωλήσεις και για το συνολικό κόστος παραγωγής µπορούν στη συνέχεια να
τοποθετηθούν συγχρόνως σε ένα απλό διάγραµµα, (γνωστό σαν διάγραµµα του νεκρού σηµείου)
που µπορείς εύκολα να το ερµηνεύσεις. Θα πρέπει πρώτα να θυµάσαι ότι η τιµή πώλησης που
τελικά θα διαλέξεις για να πουλάς το προϊόν, δεν είναι αναγκαστικά αυτή που θα σου επιτρέψει να
πουλήσεις πιο πολλά, αλλά αυτή που θα σου αφήνει το µεγαλύτερο κέρδος. Μερικές φορές µια
επιχείρηση µπορεί να δικαιολογήσει µία µεγαλύτερη τιµή στη βάση της ποιότητας του προϊόντος ή
της υπηρεσίας και γρηγορότερη παράδοση και καλύτερο service µετά την πώληση.

5.8. Πώς και µε ποιους µηχανισµούς θα προωθήσω το προϊόν;
Ο σχεδιασµός του τρόπου προώθησης των πωλήσεων και η επιλογή των κατάλληλων µέσων θα
ανοίξουν τις αγορές για τα προϊόντα σου. Έχοντας εντοπίσει µία ζήτηση για το προϊόν σου και
αφού το έχεις τιµολογήσει πρέπει να σκεφτείς πώς θα ενηµερώσεις τους υποψήφιους πελάτες
σου. Ο τρόπος προώθησης του προϊόντος σου εξαρτάται από την περιοχή και το µέγεθος της
αγοράς που απευθύνεσαι. Εγκαταστάσεις, οχήµατα, διαφηµιστικά έντυπα, όλα στέλνουν µηνύµατα
και η πρώτη εντύπωση είναι σηµαντική. Η καλύτερη και φθηνότερη µορφή διαφήµισης είναι η
σύσταση της επιχείρησής σου σε νέους πελάτες από ήδη ικανοποιηµένους πελάτες. Άλλοι τρόποι
που µπορείς να σκεφθείς είναι οι παρακάτω:
♦ ∆ιανοµή διαφηµιστικών φυλλαδίων στην περιοχή σου ή αποστολή ενηµερωτικών
επιστολών σε υποψηφίους πελάτες.
♦ ∆ιαφήµιση σε τοπικές εφηµερίδες, περιοδικά, κλαδικά φυλλάδια, κινηµατογράφους, τοπικό
ραδιόφωνο, θα κάνουν γνωστή την επιχείρηση σου σε µεγαλύτερο κοινό. Να θυµάσαι ότι
µόνο µία µεµονωµένη διαφηµιστική ενέργεια δεν έχει τα ίδια αποτελέσµατα µιας
οργανωµένης και συντονισµένης διαφηµιστικής καµπάνιας.
♦ Συµµετοχή της εταιρείας σε κλαδικές εκθέσεις σου επιτρέπει να συναντήσεις προσωπικά
τους υποψήφιους πελάτες.
♦ Ανάπτυξη των δηµοσίων σχέσεων για να προσελκύσεις τα κατάλληλα πρόσωπα (π.χ.
δηµοσιογράφοι), τα οποία µπορούν να συµβάλουν στην προώθηση των πωλήσεών σου.
♦ Μην ξεχνάς να µετρήσεις την επιτυχία όποιας διαφηµιστικής µεθόδου χρησιµοποιήσεις µε
το να ρωτάς τους πελάτες σου πού έµαθαν για την επιχείρησή σου.
5.9. Προγραµµατισµός των ταµειακών ροών της επιχείρησης
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∆εν αρκεί να βρίσκεις µόνο τις πηγές χρηµατοδότησης. Πρέπει οι εισροές των κεφαλαίων (από
χρηµατοδοτήσεις και πωλήσεις) να συγχρονίζονται µε την εκροή των εξόδων της επένδυσης, του
κόστους παραγωγής και άλλων εξόδων (διοίκησης, διάθεσης κλπ.).
Το ταµειακό πρόγραµµα καταγράφει τις εισπράξεις και τις πληρωµές µίας περιόδου. Θα γίνει η
βάση για να υπολογίσεις τι ποσόν χρειάζεσαι για να ιδρύσεις και να διατηρήσεις την επιχείρησή
σου. Θα σε βοηθήσει να δεις µακριά στο µέλλον και να σκεφτείς τον τρόπο αντιµετώπισης της
κατάστασης. Μερικά ερωτήµατα που πρέπει να απαντήσεις:
♦ Τι επιπλέον χρήµατα απαιτούνται και από πού θα τα βρεις στο χρόνο που τα χρειάζεσαι;
♦ Τι πιστωτικούς όρους µπορείς να δώσεις στους πελάτες σου;
♦ Πώς πρέπει να διαπραγµατευθείς τους πιστωτικούς όρους µε τους προµηθευτές σου;
♦ Τι πρέπει να κάνεις αν έχεις λιγότερες πωλήσεις από τις αναµενόµενες ή τα γενικά έξοδα
αυξηθούν;
♦ Έχεις σκεφτεί όλους τους δυνατούς τρόπους χρηµατοδότησης για να χρησιµοποιήσεις σε κάθε
περίπτωση τον πιο ευνοϊκό;
♦ Σε περίπτωση ύπαρξης σηµαντικού πλεονάσµατος µετρητών, έχεις σκεφτεί την καλύτερη
δυνατή χρήση τους εντός ή εκτός της επιχείρησης ώστε να µην παραµένουν ανεκµετάλλευτα;
♦ Το παρακάτω σχεδιάγραµµα θα σε βοηθήσει να εντοπίσεις πιθανές αιτίες που θα
προκαλέσουν προβλήµατα στη ρευστότητα της επιχείρησης..
5.10. ∆ιαµόρφωση και εκπόνηση του Επενδυτικού Σχεδίου (Business Plan)
Όσο καλύτερα προετοιµαστείς τόσο καλύτερα θα προετοιµάσεις το µέλλον σου. Αφού αξιολογήσεις
όλους τους προαναφερθέντες παράγοντες θα µπορούσες να προχωρήσεις στην υλοποίηση της
ιδέας σου. Αρχικά θα πρέπει να συµβουλευτείς κάποιο φοροτεχνικό σύµβουλο για τη µορφή της
επιχείρησης, αν θα είναι δηλαδή Ατοµική/ O.E./E.E./E.Π.E./A.E. και το είδος των λογιστικών
βιβλίων που πρέπει να τηρείς. Μα αποφύγεις να βασίσεις την επιλογή της νοµικής υπόστασης της
επιχείρησής σου σε ένα µόνο κριτήριο (για παράδειγµα το φορολογικό καθεστώς). Μία λάθος
επιλογή µπορεί να αποτελέσει την απαρχή πολύ σοβαρών προβληµάτων. Eπιπλέον χρειάζεται να
ελέγξεις αν για την επιχείρηση που θέλεις να ξεκινήσεις µπορείς να πάρεις άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας στον συγκεκριµένο χώρο ή εάν απαιτείται κάποια άλλη ειδική άδεια.
Eπίσης πρέπει να γνωρίζεις την σχετική νοµοθεσία για την πρόσληψη προσωπικού, την πληρωµή
IKA, τις διαδικασίες για άνοιγµα λογαριασµού στην τράπεζα ή την λήψη δανείου, καθώς και τις
διατυπώσεις για παραγγελίες πελατών, αποστολή παραγγελιών κ.λ.π. Μην ξεχνάς ότι θα πρέπει
να αξιοποιήσεις το µέγιστο των ικανοτήτων σου, να διαθέτεις απεριόριστο χρόνο, να έχεις τα
αναγκαία ίδια κεφάλαια για την υλοποίηση του σχεδίου σου και τη λειτουργία της επιχείρησης.

5.11. Ποιος µπορεί να σε βοηθήσει;
Οι φορείς από τους οποίους µπορείς ενδεικτικά να ζητήσεις βοήθεια είναι:
♦ Ελληνικός Οργανισµός Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων
(EOMMEX),
♦ Οργανισµός Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆),
♦ Υπουργείο Γεωργίας,
♦ Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας
♦ Υπηρεσίες Περιφερειακής Ανάπτυξης –Γραφεία Ανάπτυξης Νοµού,
♦ Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
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♦
♦
♦
♦
♦
♦

Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών.
Σύµβουλοι Επιχειρήσεων – Επενδύσεων,
Επιµελητήρια,
Παρατηρητήρια Επιχειρηµατικότητας,
Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηµατικότητας,
Αναπτυξιακές Εταιρείες – Ενδιάµεσοι Φορείς Προώθησης Επενδυτικών Προγραµµάτων

6. Νέοι θεσµοί υποστήριξης της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα
Κατά το παρελθόν η πολιτεία ενίσχυσε τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων µέσω των γενικών
επενδυτικών προγραµµάτων (βλέπε κίνητρα επενδύσεων) χωρίς ωστόσο να διαθέτει κάποιο
εξειδικευµένο φορέα/υπηρεσία που θα είχε την υπευθυνότητα και την αντίστοιχη αρµοδιότητα για
την οργανωµένη και αποτελεσµατική υποστήριξη της νέας επιχειρηµατικής δράσης. Αυτό το κενό
έρχονται να καλύψουν οι νέοι θεσµοί ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, όπως Κέντρα
Υποδοχής Επενδυτών (έναρξη λειτουργίας το έτος 2003) καθώς και η δηµιουργία των Θυρίδων
Νεανικής Επιχειρηµατικότητας από την Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, οι οποίες σύµφωνα µε
τον θεσµικό τους ρόλο µπορούν να παρέχουν πολύτιµες υπηρεσίες και να σταθούν αρωγοί πλάι
σε κάθε νέο επιχειρηµατικό ξεκίνηµα.
Οι Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηµατικότητας είναι δοµές πληροφόρησης και παροχής βοήθειας,
βασικής και ολοκληρωµένης µορφής, προς όλους τους ενδιαφερόµενους νέους που θέλουν να
δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά ή να επεκτείνουν την επιχείρηση τους. Οι Θυρίδες Νεανικής
Επιχειρηµατικότητας απευθύνονται σε φοιτητές, σπουδαστές, αποφοίτους της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης, µαθητές των δηµοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ και των άλλων σχολών αρχικής
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και σε µαθητές και αποφοίτους των ΤΕΕ.
Τέλος, απευθύνονται σε εν δυνάµει επιχειρηµατίες καθώς και σε επιχειρήσεις νέων που βρίσκονται
στο αρχικό τους στάδιο. Βασικοί στόχοι των Θυρίδων Νεανικής Επιχειρηµατικότητας είναι:
♦ Η δηµιουργία επιχειρηµατικής κουλτούρας στους νέους, µέσα από διαδικασίες ενηµέρωσης
και παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών.
♦ Η ενθάρρυνση των νέων να στραφούν προς την επιχειρηµατικότητα και την
αυτοαπασχόληση.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηµατικότητας παρουσιάζονται
στον ακόλουθο πίνακα:
1. Πληροφορίες για χρηµατοδότηση
2. Πληροφορίες για την αγορά εργασίας
3. Πληροφορίες για υπηρεσίες άλλων φορέων
4. Πληροφορίες δικτύωσης
5. Πληροφορίες εκπαίδευσης
6. Υποστήριξη στην αξιολόγηση της επιχειρηµατικής ιδέας.
7. Υποστήριξη στην ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Σχεδίου
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8. Υποστήριξη στην ανάπτυξη πλάνου Marketing
9. Συµβουλευτική - τεχνική βοήθεια
10. Εµψύχωση
11. Ενηµερωτικό υλικό άλλων συνεργαζόµενων φορέων
12. ∆ικτύωση
13. Ενίσχυση της επιχειρηµατικής αντίληψης
Ανάλογη δράση ή ρόλο έχουν και τα νεοϊδρυθέντα Παρατηρητήρια Επιχειρηµατικότητας, τα
οποία συνίστανται στη συλλογή, έρευνα και ανάλυση µικροοικονοµικών και µακροοικονοµικών
µεγεθών και στοιχείων σε σχέση µε την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και στην παροχή
επεξεργασµένης και τυποποιηµένης πληροφορίας σε κάθε ενδιαφερόµενο. Το Παρατηρητήριο
Επιχειρηµατικότητας στοχεύει στη δικτύωση των Θυρίδων Νεανικής Επιχειρηµατικότητας µε τους
φορείς άσκησης πολιτικής στον τοµέα της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας.

7. Νοµικές Μορφές των Επιχειρήσεων
Η επιλογή της νοµικής µορφής της επιχείρησης αποτελεί σηµαντική παράµετρο της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας και επιδρά καθοριστικά στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της µονάδας. Έτσι από την µορφή που θα επιλέξει κανείς για να ιδρύσει την επιχείρησή του
εξαρτάται και το ελάχιστο κεφάλαιο που είναι απαραίτητο από τον νοµοθέτη για να εκκινήσει η
επιχείρηση, η φορολογική ελάφρυνση ή επιβάρυνση των κερδών, η αναζήτηση και εξασφάλιση
δανειακών κεφαλαίων, εφόσον αυτά είναι απαραίτητα, αλλά και η ελάχιστη οργανωτική και
διοικητική δοµή της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιµη µια ιδιαίτερη αναφορά στο
θέµα αυτό.

7.1. Κατηγορίες επιχειρήσεων
Οι επιχειρήσεις διακρίνονται:
α) Ανάλογα µε τον κλάδο απασχόλησης:
♦ Σε εµπορικές, όταν ασχολούνται µε το εµπόριο των διαφόρων συγκεκριµένων
εµπορευµάτων.
♦ Σε βιοµηχανικές, όταν ασχολούνται µε την κατασκευή διαφόρων αγαθών.
♦ Σε Τραπεζικές, όταν ασχολούνται µε χρηµατιστικές αξίες και άλλες εργασίες αρµοδιότητας
των Τραπεζών.
♦ Σε γεωργικές, όταν ασχολούνται µε τη γεωργία.
♦ Σε µεταφορικές, όταν ασχολούνται µε τις διάφορες µεταφορές.
♦ Σε
µεταλλευτικές,
όταν
ασχολούνται
µε
την
εκµετάλλευση
των
µεταλλείων και σε διάφορες άλλες κατηγορίες.
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β) Ανάλογα µε το µέγεθος και βάση των Ελληνικών δεδοµένων:
♦ Σε µικρές επιχειρήσεις, όταν απασχολούνται λίγα κεφάλαια και µικρός αριθµός
εργατοτεχνιτών (µέχρι 10).
♦ Σε µεσαίες επιχειρήσεις, όταν απασχολούν περισσότερα κεφάλαια και µεγαλύτερο αριθµό
εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων γραφείου (µέχρι 50).
♦ Σε µεγάλες επιχειρήσεις, όταν απασχολούν µεγάλα κεφάλαια και µεγάλο αριθµό
εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων (άνω των 50).
γ) Ανάλογα µε το φορέα.
♦ Σε ιδιωτικές, όταν ανήκουν σε ιδιώτες (έναν ή περισσότερους).
♦ Σε δηµόσιες ή κοινής ωφέλειας, όταν ανήκουν εξ' ολοκλήρου ή κατά πλειονότητα στο
Κράτος ή σε νοµικά πρόσωπα ∆ηµοσίου δικαίου ή σε οργανισµούς κοινής ωφέλειας που
λειτουργούν µε µορφή Ανώνυµης Εταιρίας, όπως είναι ο Ο.Τ.Ε., ο Ο.Σ.Ε., η ∆.Ε.Η., κ.ά.
7.2. Μορφές των Επιχειρήσεων
Ο όρος "µορφή επιχείρησης" σηµαίνει το νοµικό τύπο µε τον οποίο περιβάλλεται η επιχείρηση κατά
τη διενέργεια των ανταλλαγών της. Η νοµική αυτή µορφή επηρεάζει τόσο τις εσωτερικές σχέσεις
όσο και τις εξωτερικές της επιχείρησης. Εσωτερικά η νοµική µορφή επηρεάζει τη µορφή
οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης, τον τρόπο διανοµής των κερδών, το σχηµατισµό
αποθεµατικών κεφαλαίων κ.λ.π. Εξωτερικά η νοµική µορφή επηρεάζει το καθεστώς φορολογίας,
την πιστοληπτική ικανότητα και τέλος την τιµολογιακή πολιτική της επιχείρησης. Ο νοµοθέτης
καθιέρωσε δύο νοµικές µορφές Επιχειρήσεων: την ατοµική & την εταιρική.
Η εταιρική µορφή περιλαµβάνει:
♦ Τις προσωπικές εταιρίες (οµόρρυθµη - ετερόρρυθµη - συµµετοχική).
♦ Τις εταιρίες Κεφαλαίου (Ανώνυµη Εταιρία - Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης - Ετερόρρυθµη
µε µετοχές).
♦ Τους συνεταιρισµούς.
Η Ατοµική µορφή Επιχείρησης
Φορέας της ατοµικής επιχείρησης είναι ένα φυσικό πρόσωπο. Ο επιχειρηµατίας είναι και ιδιοκτήτης
της επιχείρησης, κατευθύνει και ελέγχει ο ίδιος τις εργασίες, δικαιούται τα κέρδη, είναι
υποχρεωµένος να καλύπτει εξ ολοκλήρου τις ζηµιές που προκαλεί η λειτουργία της µονάδας του,
ενώ είναι υπεύθυνος απέναντι στους πιστωτές του µε όλη του την περιουσία προκειµένου να
εξοφλήσει τα χρέη που δηµιούργησε η επιχείρησή του. Η ατοµική µορφή συναντάται εκεί όπου η
επιχειρηµατική δραστηριότητα είναι περιορισµένη και εκεί όπου χρειάζεται άµεση πρωτοβουλία
για τη λήψη αποφάσεων. Ατοµικές επιχειρήσεις υπάρχουν κυρίως στα βιοποριστικά επαγγέλµατα
και στην γεωργία.
Τα θετικά χαρακτηριστικά των ατοµικών επιχειρήσεων είναι ότι δηµιουργούνται εύκολα, έχουν λίγα
έξοδα ίδρυσης, οργάνωσης και διοίκησης και διαθέτουν µεγάλη ευελιξία. Ωστόσο η ατοµική µορφή
επιχείρησης παρουσιάζει και σοβαρά µειονεκτήµατα όπως είναι η µικρή περιουσιακή επιφάνεια και
η µικρή πιστοληπτική ικανότητα.
Η Εταιρική µορφή Επιχείρησης
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Για τη συγκρότηση εταιρικών επιχειρήσεων συµµετέχουν περισσότερα από ένα πρόσωπα. Αυτές
δε διακρίνονται σε Προσωπικές Εταιρίες, σε Εταιρίες Κεφαλαίου και σε Συνεταιρισµούς. Στη
συνέχεια θα αναφερθούµε συνοπτικά στις κατηγορίες αυτών των επιχειρήσεων.
Προσωπικές Εταιρίες:
Η Οµόρρυθµη Εταιρία. Στην οµόρρυθµη εταιρία όλοι οι συνέταιροι ευθύνονται αλληλέγγυα και
απεριόριστα απέναντι στους τρίτους δανειστές της εταιρίας. Αυτό σηµαίνει ότι αν η εταιρική
περιουσία δεν επαρκεί για να εξοφληθούν οι υποχρεώσεις, τότε καθένας από τους εταίρους είναι
υποχρεωµένος να συνεισφέρει ολόκληρη την περιουσία του για την εξόφληση όλου του
υπολειπόµενου ποσού των υποχρεώσεων της εταιρίας µετά την εξάντληση της περιουσίας της. Η
οµόρρυθµη εταιρία δηµιουργείται, όταν δύο ή περισσότερα πρόσωπα επιθυµούν να ενώσουν και
να συντονίσουν τις προσπάθειες τους, να εναρµονίσουν τις ιδιαίτερες ικανότητες τους και να
ενώσουν τα κεφάλαιά τους ή επιθυµούν να αποφύγουν το µεταξύ τους ανταγωνισµό ή τέλος
επιθυµούν να επωφεληθούν τα πλεονεκτήµατα από τη µεγάλη κλίµακα παραγωγής.
Η Ετερόρρυθµη Εταιρία. Στην απλή ετερόρρυθµη εταιρία υπάρχουν δύο κατηγορίες εταίρων, οι
οµόρρυθµοι και οι ετερόρρυθµοι. Οι οµόρρυθµοι εταίροι ευθύνονται αλληλέγγυα και απεριόριστα
για τα χρέη της εταιρίας, οι δε ετερόρρυθµοι εταίροι ευθύνονται για τόσο ποσό, όσο έχουν
καταθέσει στην εταιρία, γι' αυτό θεωρούνται απλοί χρηµατοδότες της επιχείρησης και στερούνται
το δικαίωµα της διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας.
Η Αφανής ή Συµµετοχική Εταιρία. Στην αφανή ή συµµετοχική επιχείρηση συµµετέχουν κατά
κανόνα δύο ή περισσότερα πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, από τα οποία ο ένας ονοµάζεται
διαχειριστής (ή εµφανής), ο δε άλλος αποκαλείται συµµέτοχος και είναι αφανής. Η αφανής εταιρία
εξωτερικά παρουσιάζεται σαν ατοµική, ενώ εσωτερικά είναι συλλογική επιχείρηση. Όλοι οι
συνεταίροι έχουν υποχρέωση να συνεισφέρουν περιουσιακά στοιχεία για να πετύχει ο σκοπός της
εταιρίας. Τα περιουσιακά στοιχεία παραδίδονται από τους εταίρους στο διαχειριστή, και µόνον
αυτός συναλλάσσεται µε τρίτους. Από την άποψη των ευθυνών η αφανής εταιρία µοιάζει µε την
ετερόρρυθµη εταιρία. Ο διαχειριστής της αφανούς εταιρίας ευθύνεται προσωπικά και απεριόριστα
απέναντι στους τρίτους για τις υποχρεώσεις της, όπως οι οµόρρυθµοι εταίροι, ενώ οι υπόλοιποι
συµµέτοχοι κινδυνεύουν να χάσουν τη συνεισφορά τους, όπως ακριβώς και οι ετερόρρυθµοι
εταίροι.
β) Εταιρίες Κεφαλαίου:
Η Ανώνυµη Εταιρία. Εδώ πλέον κυριαρχούν απόλυτα τα κεφάλαια και όχι τα πρόσωπα. Η
Ανώνυµη Εταιρία είναι µία συλλογική επιχείρηση, στην οποία λείπει ο προσωπικός δεσµός των
συνεταίρων µε την οικονοµική µονάδα. Στην Ανώνυµη Εταιρία το κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα
µερίδια, που ονοµάζονται µετοχές, το δε κατώτερο όριο κεφαλαίου είναι 60 000 ευρώ. Οι µετοχές
µεταβιβάζονται από τον ένα συνεταίρο στον άλλο, οι δε συνεταίροι ονοµάζονται µέτοχοι.
Η λειτουργία της Α.Ε. ρυθµίζεται από το Νόµο 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί µεταγενέστερα
από νεότερους νόµους όπως το Ν∆ 4237/1962, τον Α.Ν. 148/1967 και από το καταστατικό της.
Μέσα στα πλαίσια των νόµων και του καταστατικού λειτουργούν τα όργανα διοίκησης της εταιρίας.
Αυτά είναι η Γενική Συνέλευση και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από
τους µετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας και είναι το ανώτατο κυρίαρχο όργανο της εταιρίας. Η
Γενική Συνέλευση εκλέγει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, εγκρίνει τον ισολογισµό, καθορίζει τον τρόπο
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διάθεσης των κερδών και γενικά αποφασίζει για κάθε ζήτηµα που δε ρυθµίζει ο νόµος ή το
καταστατικό της. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
της. Οι αποφάσεις στη Γενική Συνέλευση των µετόχων λαµβάνονται µε πλειοψηφία των µετοχών
και όχι των µετόχων.
Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν µε µορφή Ανώνυµης εταιρίας πλεονεκτούν απέναντι στις άλλες
µορφές επιχειρήσεων στα παρακάτω σηµεία:
♦ Χάρη στο θεσµό της Α.Ε. µπορούν να πραγµατοποιήσουν εκτεταµένη συγκέντρωση
κεφαλαίων είτε µε την έκδοση µετοχών είτε µε την έκδοση οµολογιακών δανείων.
♦ Οι µέτοχοι ευθύνονται µέχρι του ποσού εκείνου που αντιπροσωπεύουν οι µετοχές τις
οποίες κατέχουν.
♦ Οι µέτοχοι έχουν τη δυνατότητα µεταβίνασης των µετοχών και οµολογιών που κατέχουν σε
τρίτα πρόσωπα και συνεπώς είναι εύκολη η ρευστοποίηση των κεφαλαίων που έχουν
επενδυθεί σε τίτλους.
♦ Οι επιχειρήσεις µε µορφή Α.Ε. είναι κατά κανόνα µεγάλες επιχειρήσεις και κατά συνέπεια
µπορούν να προχωρούν στην ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, στην αγορά νέων
µηχανηµάτων, να προµηθεύονται πρώτες και βοηθητικές ύλες σε µεγάλες ποσότητες µε
ευνοϊκούς όρους και να επιλέγουν άριστο επιστηµονικό προσωπικό.
♦ Η παραγωγή σε µεγάλη κλίµακα αυξάνει την τεχνική απόδοση και η µεγάλη Α.Ε. είναι ένας
πρόσφορος τρόπος επιµερισµού των αναπόφευκτων κινδύνων της επιχειρηµατικής ζωής.
Από την άλλη πλευρά βεβαίως υπάρχουν και συγκεκριµένα µειονεκτήµατα που διακρίνουν τη
λειτουργία µιας Α.Ε.
♦ Η ίδρυση, η λειτουργία και η διάλυση τους υπόκεινται σε πολλές διατυπώσεις και
επιβαρύνονται µε πολλές δαπάνες.
♦ Η οργάνωση µιας Α.Ε. συχνά διέπεται από γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά.
♦ Στις Α.Ε. συχνά δεν υφίσταται ουσιαστική επαφή µεταξύ εργαζοµένων και διοικούντων µε
όλες τις αρνητικές συνέπειες που κάτι τέτοιο επιφέρει στην αποτελεσµατικότητα της
µονάδας.
♦ Σε µια Α.Ε. µπορούν να παρουσιαστούν αδυναµίες στον ουσιαστικό έλεγχο της λειτουργίας
της επιχείρησης.
♦ Το ∆.Σ. είναι παντοδύναµο.
♦ Η έλλειψη από τα έµµισθα πρόσωπα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του κινήτρου που ωθεί τον
ιδιοκτήτη της ατοµικής επιχείρησης ή τους εταίρους των προσωπικών εταιριών για την
καταβολή των βέλτιστων προσπαθειών για την απόκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων
κερδών.
Η Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης. Ο εταιρικός θεσµός της Ε.Π.Ε. εφαρµόσθηκε στην Ελλάδα µε
το Νόµο 3190 του 1955. Στην Ε.Π.Ε. το κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα µέρη, που ονοµάζονται εταιρικά
µερίδια. Τα µερίδια όµως δεν αντιπροσωπεύονται µε µετοχές όπως στην Ανώνυµη Εταιρία. Η
µεταβίβαση των εταιρικών µεριδίων σε άλλον επιτρέπεται βασικά, αλλά υπόκειται σ' ορισµένους
περιορισµούς. Η µεταβίβαση πραγµατοποιείται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, και καταχωρείται
στο βιβλίο εταίρων καθώς και το δελτίο ανώνυµων εταιριών και Ε.Π.Ε. Καθένας από τους
συνεταίρους µπορεί να έχει περισσότερα από ένα µερίδια. Το σύνολο των µεριδίων του αποτελεί
την εταιρική του µερίδα. Οι συνεταίροι ευθύνονται µέχρι το ποσό της εισφοράς τους. Οι οφειλές
όµως της εταιρίας εξοφλούνται µόνο σε βάρος της εταιρικής περιουσίας.
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Ο αριθµός των συνεταίρων είναι απεριόριστος, το δε κατώτερο όριο κεφαλαίου είναι 6.000.000
δρχ. Μέσα στα πλαίσια του Νόµου και του καταστατικού, την εταιρία διοικεί η Γενική Συνέλευση
των συνεταίρων και οι διαχειριστές που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση. Οι αποφάσεις
παίρνονται κατά κανόνα µε πλειοψηφία. Σε ορισµένες περιπτώσεις όµως χρειάζεται αυξηµένη
πλειοψηφία ή και παµψηφία. Στη µειοψηφία αναγνωρίζεται το δικαίωµα ελέγχου.
Η Ε.Π.Ε. συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα των προσωπικών και των ανωνύµων εταιριών καθώς στη
µορφή αυτή κυριαρχεί η πλειοψηφία τόσο των προσώπων όσο και των κεφαλαίων.
γ) Συνεταιρισµοί.
Ο νόµος κατατάσσει τους συνεταιρισµούς στις εµπορικές εταιρίες αν και κατά κανόνα δεν επικρατεί
σ' αυτούς το οικονοµικό όφελος δεδοµένου ότι κατά βάση επιδιώκουν τη µείωση του κόστους των
αγαθών που προµηθεύουν στα µέλη τους. Οι συνεταιρισµοί είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου µε µεταβλητό κεφάλαιο και µεταβλητό αριθµό συνεταίρων αφού είναι ελεύθερη η είσοδος
και η έξοδος των µελών. Η ευθύνη των µελών είναι συνήθως περιορισµένη, µπορεί όµως να είναι
και απεριόριστη. Τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία του συνεταιρισµού είναι ότι:
♦ ∆εν είναι κερδοσκοπική εταιρία όπως οι άλλες εµπορικές εταιρίες. Έχει σκοπό την
οικονοµική, ηθική και κοινωνική προαγωγή των µελών του µε τη χορήγηση δανείων ή µε τη
µείωση του κόστους των αγαθών που ο συνεταιρισµός διαθέτει.
♦ Το κεφάλαιο του συνεταιρισµού µεταβάλλεται χωρίς διατυπώσεις µε την είσοδο νέων µελών
ή µε την έξοδό τους.
♦ Καθένας που έχει τις απαιτούµενες προϋποθέσεις του καταστατικού δικαιούται να εγγραφεί
ή να αποχωρήσει από το συνεταιρισµό.
Τα όργανα διοίκησης του συνεταιρισµού είναι η Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και το
Εποπτικό Συµβούλιο. Η ∆ιοίκηση ανατίθεται, όπως και στην Ανώνυµη Εταιρία, στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του συνεταιρισµού. Στη Συνέλευση κάθε µέλος
έχει βασικά µία ψήφο σε αντίθεση µε την Ανώνυµη εταιρία, όπου ο µέτοχος έχει τόσες ψήφους,
όσες είναι οι µετοχές που κατέχει. Παράλληλα προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγεται και το
Εποπτικό Συµβούλιο, που ασκεί έλεγχο των πράξεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

8. Έννοια και περιεχόµενο του σχεδίου επένδυσης – Επιχειρηµατικό Σχέδιο
Τι είναι το σχέδιο επένδυσης;
Το σχέδιο επένδυσης είναι µια πολυσύνθετη δραστηριότητα, που αναλαµβάνει κάποιος
επιχειρηµατικός φορέας (επενδυτής) και απαιτεί µια σειρά από καλά σχεδιασµένες αποφάσεις και
ενέργειες διάθεσης πόρων προκειµένου να δηµιουργηθεί µια νέα παραγωγική µονάδα ή να
επεκταθεί υφιστάµενη, η οποία θα παράξει αγαθά και υπηρεσίες που απευθύνονται σε
καταναλωτές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Η έννοια του σχεδίου επένδυσης θα γίνει περισσότερο
κατανοητή, αν αναφερθούµε αναλυτικά στα επιµέρους στοιχεία που συνθέτουν το περιεχόµενό
του.
Τα κυριότερα στοιχεία του σχεδίου επένδυσης είναι τα εξής :
1. Κατ’ αρχήν αποτελεί πολυσύνθετη δραστηριότητα, που αναλαµβάνει κάποιος υπεύθυνος
επιχειρηµατικός φορέας ως επενδυτής, ο οποίος πρέπει να πάρει ορισµένες καλά µελετηµένες
και σχεδιασµένες αποφάσεις για την ολοκλήρωση του σχεδίου επένδυσης σε παραγωγική
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2.

3.

4.
5.
6.
7.

µονάδα. Ο επιχειρηµατικός φορέας µπορεί να είναι :ιδιώτης, ανώνυµη εταιρεία, δηµόσια
επιχείρηση, συνεταιρισµός, συνεταιριστική εταιρεία, δηµοτική επιχείρηση, εταιρεία λαϊκής βάσης
κ.λ.π.
Απαιτεί τη διάθεση σπανίων (εδαφικών εκτάσεων, κεφαλαίων, ειδικευµένων εργατών,
διευθυντικών στελεχών κ.λ.π.) που συνιστούν το κόστος του. Οι πόροι που χρησιµοποιούνται
στο σχέδιο επένδυσης εκφράζονται σε χρηµατικούς όρους και η χρηµατοδότησή τους
εξασφαλίζεται κατά ένα µεγάλο µέρος από τους κατάλληλους χρηµατοδοτικούς φορείς
(τράπεζες, προγράµµατα κλπ.).
Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο δηµιουργεί µια νέα παραγωγική µονάδα ή οδηγεί στην επέκταση
υφιστάµενης µονάδας. Επίσης µπορεί να πάρει και τη µορφή συµµετοχής σε παραγωγική ή
άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Γίνεται σε ορισµένο τόπο (θέση εγκατάστασης του σχεδίου επένδυσης).
Έχει ορισµένο χρόνο παραγωγικής ζωής (η περίοδος παραγωγικής λειτουργίας του σχεδίου
επένδυσης).
Παράγει αγαθά ή και υπηρεσίες.
∆ηµιουργείται κυρίως για να ικανοποιήσει τη ζήτηση στη χώρα ή το εξωτερικό για τα αγαθά
ή τις υπηρεσίες που θα προσφέρει.

Οι δυο βασικές συνισταµένες του σχεδίου επένδυσης είναι το κόστος και τα αναµενόµενα έσοδα ή
ωφέλειες.
Α. Το κόστος του σχεδίου επένδυσης είναι άµεσο και έµµεσο. Άµεσο κόστος είναι η διάθεση ή
δαπάνη οικονοµικών πόρων για τη δηµιουργία του σχεδίου επένδυσης (π.χ. διάθεση γης,
κεφαλαίου, εργασίας κ.λ.π.) και την παραγωγική λειτουργία του (λειτουργικό κόστος). Έµµεσο
κόστος είναι µια σειρά από αρνητικές επιδράσεις ή επιπτώσεις που προκύπτουν από το σχέδιο
επένδυσης (π.χ. αλλοίωση στο φυσικό περιβάλλον, καταστροφή ενός αρχαιολογικού χώρου
κ.λ.π.).
Β. Οι ωφέλειες του σχεδίου επένδυσης είναι άµεσες και έµµεσες. Οι άµεσες ωφέλειες
περιλαµβάνουν όλα τα έσοδα από την πώληση των αγαθών και υπηρεσιών που παράγει το
σχέδιο επένδυσης. Οι έµµεσες ωφέλειες περιλαµβάνουν όλες τις θετικές αναπτυξιακές επιδράσεις επιπτώσεις, όπως π.χ. η χρησιµοποίηση των παραγόµενων αγαθών και υπηρεσιών για την
ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων, η ενίσχυση της αναπτυξιακής ψυχολογίας από το σχέδιο
επένδυσης, η τεχνική πρόοδος της χώρας από τη χρησιµοποίηση προχωρηµένης τεχνολογίας
κλπ.
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∆ιάγραµµα 1: Απλή σχηµατική παρουσίαση του σχεδίου επένδυσης

Εισροές / Πόροι
(συντελεστές παραγωγής)
Έξοδα (κόστος)

Συνδυασµός και Μετασχηµατισµός Πόρων
σε παραγωγική διαδικασία (Ο ρόλος του
Μάνατζµεντ ή του Επιχειρηµατικού Φορέα)

Εκροές
Παραγωγή (αγαθών και υπηρεσιών)
Έσοδα (όφελος)

9. Υπόδειγµα εκπόνησης επιχειρηµατικού σχεδίου
Στο σηµείο αυτό θεωρούµε σκόπιµο να παραθέσουµε ένα υπόδειγµα εκπόνησης επιχειρηµατικών
σχεδίων που χρησιµοποείται στο πλαίσιο του προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα», Μέτρο 2.7.:
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ και ΠΜΕ
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων (ΠΜΕ) µπορεί να ενθαρρυνθεί µέσω της χρηµατοδότησης ολοκληρωµένων
επιχειρηµατικών σχεδίων (business plans).
Τα σχέδια αυτά θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
♦ Η διάρκειά τους θα είναι διετής
♦ Η δοµή τους είναι σχετικά απλή ώστε να µπορούν να συµπληρωθούν και από τον ίδιο τον
επιχειρηµατία
♦ Η επιτυχής υλοποίησή τους συναρτάται από µετρήσιµους στόχους όπως αύξηση της
απασχόλησης, αύξηση των οικονοµικών µεγεθών (κύκλος εργασιών-κερδοφορία) αύξηση
των εξαγωγών
♦ Περιέχουν επενδύσεις εξοπλισµού αλλά και άϋλες επενδύσεις που δεν θα µπορούν όµως
να ξεπερνούν το 30% του συνολικού προϋπολογισµού του επιχειρηµατικού σχεδίου.
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♦ Η δηµόσια δαπάνη στον πρώτο κύκλο προκήρυξης αναµένεται να ανέλθει σε 16.6 δις δρχ.
Η επιχορήγηση µπορεί να ανέλθει στο 40%
♦ Τα προαναφερόµενα επιχειρηµατικά σχέδια θα υποβληθούν στον αρµόδιο Ενδιάµεσο
Φορέα ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆), όπου και θα γίνει έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συµµετοχής.
Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωµα να υποβάλλει µία µόνο πρόταση . Στη συνέχεια θα
αξιολογηθούν από ειδικές προς τούτο επιτροπές και θα καταταγούν κατά φθίνουσα
βαθµολογική σειρά. Θα ενταχθούν προτάσεις ανάλογες µε τον παραπάνω προϋπολογισµό.
Μεταξύ ΕΦ∆ και των φορέων των προτάσεων που θα επιλεγούν θα υπογραφεί σύµβαση.
Ακολούθως γίνεται εκτενής αναφορά στο περιεχόµενο ενός Επιχειρηµατικού Σχεδίου.
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9.1. Γενικά στοιχεία

Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυµία Επιχείρησης

…………………………………………………………

ΑΦΜ

…………………………………………………………
:…………………………………………………………

∆ιεύθυνση:
Ταχυδροµικός Κώδικας

…………………………………………………………
Νοµός :…………………………………………………

Πόλη
:.............................
.
Τηλέφωνα:……......... ......………..

FAX

: ....…

e-mail: ..............…

Νόµιµος Εκπρόσωπος ………………………………………………………..
Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Θέση βιοµηχανικής εγκατάστασης…………………………………………
Περιγράψτε την ∆ραστηριότητα της Επιχείρησης ……………………………………
Συνολικός Προϋπολογισµός του Σχεδίου

ευρώ.

Προβλεπόµενη διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου;

Παρουσιάστε συνοπτικά το επιχειρηµατικό σχέδιο και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα µε την
υλοποίηση του Σχεδίου:
………………………………….……………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………
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9.2. Αναλυτική παρουσίαση της επιχείρησης
Ταυτότητα επιχείρησης
Ποια είναι η Μορφή της Εταιρείας σας (Σηµειώστε µε √ στο αντίστοιχο πλαίσιο)
Εταιρική Μορφή :

ΑΕ

ΕΠΕ

ΟΕ

ΕΕ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

ΑΛΛΗ

01

02

03

04

05

06

Ποια η Σύνθεση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας
Μέτοχοι (ονοµατεπώνυµο)

Ποσοστό (%)

Συµπληρώστε τα παρακάτω :
¾ Ηµεροµηνία Τελευταίας Μετατροπής Μετοχικού Κεφαλαίου:
¾ Κεφάλαιο:

ευρώ.

¾ Πλήθος Μετοχών:
¾ Ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότητας Εταιρείας:
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Περιγράψετε τις υπάρχουσες Πάγιες Υποδοµές της Επιχείρησης συµπληρώνοντας τον
παρακάτω πίνακα
Χαρακτηρισµός χώρου
Παραγωγή

Εµβαδόν (τµ)

Παρατηρήσεις

Ποιοτικός έλεγχος
Αποθηκευτικοί χώροι
Γραφεία
…….
Σύνολο
9 ∆ιεύθυνση :
9 Είναι Ιδιόκτητος ή Μισθωµένος Χώρος :

--------

Περιγράψετε τον κύριο παραγωγικό µηχανολογικό εξοπλισµό της Επιχείρησης συµπληρώνοντας
τον παρακάτω πίνακα (συµπληρώνονται κάποια στοιχεία για παράδειγµα)
Χώρα
Ισχύς
Έτος
α/α
Ονοµασία
Παρατηρήσεις
µηχανήµατος
προέλευσης
(ΗΡ )
κατασκευής
1
Π.χ Τόρνος
Γερµανία
15
1989
Έχει
τύπου …..
µετασκευασθεί
2.
Φρέζα τύπου ….. Τσεχίας
10
1995
Έχει
επιχορηγηθεί µε
το ν.2601

Περιγράψετε τον κύριο εξοπλισµό ποιοτικού ελέγχου της Επιχείρησης συµπληρώνοντας τον
παρακάτω πίνακα
Έτος
Α/α
Ονοµασία οργάνου
Χώρα
Παρατηρήσεις
προέλευσης
κατασκευής
1.
π.χ Αναλυτικός ζυγός
ΗΠΑ
1986
2
Κλίβανος µάρκας ….
Γερµανία
1995
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Παρουσιάστε τα κύρια παραγόµενα ετησίως προϊόντα της Επιχείρησης συµπληρώνοντας
τον παρακάτω πίνακα:
Α/α
Ονοµασία προϊόντος
Ποσότητα
Αξία (ευρώ)
Κύριες αγορές
(µ,κιλά,τµ
πώλησης
τεµάχια κλπ)
1.
Π.χ
Βαµβακερά 30000
30.000.000
Θεσσαλονίκη
µπλουζάκια
Βαµβακερά µπλουζάκια
20000
18.000.000
Γαλλία

Σύνολο

Παρουσιάστε τις κύριες χρησιµοποιούµενες ετήσια α΄ ύλες συµπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:
Α/α
Ονοµασία ύλης
Ποσότητα
Αξία
Προέλευση
1
π.χ Όγκοι µαρµάρου
400 κµ
20.000.000
Κοζάνη

Οργανωτική δοµή Επιχείρησης
Πως κατατάσσεται το στελεχιακό δυναµικό της επιχείρησης σας; Συµπληρώστε τον
παρακάτω πίνακα:
Κατηγορία εργαζοµένων
Απόφοιτοι ΑΕΙ

2000

2001

2002

2003

Απόφοιτοι ΤΕΙ/ΤΕΕ
Απόφοιτοι Β’ βάθµιας :
Απόφοιτοι Α’ βάθµιας
Λοιποί
Σύνολο
Σηµείωση:Σε περίπτωση εποχιακής, ή προσωρινής, ή µερικής απασχόλησης εργαζοµένων θα
υπολογίζεται το αντιστοιχούν κλάσµα πλήρους ετήσιας απασχόλησης
Αριθµός Προϊσταµένων:
Σχεδιάστε το Οργανόγραµµα της επιχείρησής σας
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Παραγωγή
Περιγράψετε την Παραγωγική ∆ιαδικασία της Επιχείρησης απαντώντας στα παρακάτω
ερωτήµατα :
♦ Ποια τα τεχνικά χαρακτηριστικά πρώτων υλών και προϊόντων καθώς και οι ποσότητες που
χρησιµοποιήθηκαν ή παράχθηκαν κατά την τελευταία τριετία; (Αν είναι αναγκαίο και αν
υπάρχει συµβουλευτείτε το δελτίο Βιοµηχανικής Κίνησης της εταιρίας σας)
♦ Να περιγραφούν τα στάδια και οι τρόποι επεξεργασίας των πρώτων υλών έως την
ολοκλήρωση των τελικών προϊόντων. Συµπεριλαµβάνεται και η περιγραφή της διακίνησης
προϊόντων, εάν αποτελεί δραστηριότητα της επιχείρησης.
♦ Ποιες οι χρησιµοποιούµενες µορφές ενέργειας και η αντίστοιχη κατανάλωση ;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................................

Παρουσιάστε την Οργάνωση της Παραγωγικής ∆ιαδικασίας της Επιχείρησης απαντώντας στις
παρακάτω ερωτήσεις :
♦
Τηρούνται ∆ιαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου και ποιες;
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................
♦
Γίνεται χρήση Πληροφοριακών συστηµάτων; Ποιών ; Με τι εξοπλισµό (H/W και S/W); Τι
είδη πληροφορίες συλλέγετε; Πώς τις επεξεργάζεστε και τις χρησιµοποιείτε στη δουλειά σας ;
Ποιοι ενηµερώνονται για τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας αυτής;
Χρησιµοποιούµενα Πληροφοριακά Συστήµατα (Software) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Εµπορική διαχείριση :
Λογιστική διαχείριση :
Μισθοδοσία :
MIS :
ERP:
MRP:
∆ιαχείριση Παραγωγής :
∆ιαχείριση Ποιοτικού
Ελέγχου :
Έλεγχος παρουσίας και
ωροµέτρησης
Προσωπικού :
Logistics :
Σύστηµα Γραµµωτού
κώδικα (Bar Code) :
Σύστηµα CAD – CAM –
CIM:

……………………………………………..
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
……………………………………………
…………………………………………….
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• Άλλες Εφαρµογής :
Α)……………………………
Β)……………………………
• Λειτουργικά συστήµατα :
Α) MS Windows :
B) MS Windows NT :
Γ) Άλλο :
• ∆ιαχείριση E-Mail :
• MS Office:
• Σύστηµα διαχ/σης Β.∆
• Άλλο Λογισµικό
• Internet :

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
……………………………………………..

Σηµειώστε µε √ στο αντίστοιχο πλαίσιο εγκατεστηµένων εφαρµογών
Χρησιµοποιούµενος Εξοπλισµός (Hardware) :
• Προσωπικοί Υπολογιστές
Τεχνολογία :
Νέα
Παλαιά
•
•

Εξυπηρετητής (Server) διαχείρισης δικτύου :
Εκτυπωτές :
¾ ∆ικτύου :
Έγχρωµοι :
Ασπρόµαυροι :
¾ Laser :
Έγχρωµοι :
Ασπρόµαυροι :
¾ Dot Matrix :
¾ Inkjet :
¾ Παράλληλης
σύνδεσης:
¾ USB σύνδεσης:

•
•
•

Σαρωτές (Sanners) :
Οπτικοί Αναγνώστες Bar Code :
Τερµατικά
συλλογής
στοιχείων
παραγωγής
•
∆ίκτυο δοµηµένης καλωδίωσης :
•
Ενεργός δικτυακός εξοπλισµός
(Hub, switch, converters, routers, modems)
•
Άλλο είδος Hardware :

Η επιχείρησή σας έχει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο ;

Ναι / όχι

Αν ναι να γραφεί ο διαδικτυακός τόπος …………………….
ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ
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Παρουσιάστε στοιχεία των Επιδόσεων της Επιχείρησης σας για τα τρία προηγούµενα έτη
συµπληρώνοντας τους παρακάτω πίνακες:

Πίνακας Πωλήσεων
2001

2002

2003

Πίνακας Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων
2001
2002
ΚΕΡ∆Η προ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBDT)

2003

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ (1)
ΚΟΣΤΟΣ
ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ (2)
(2/1)*100

ΑΞΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΤΟΙΜΩΝ
ΗΜΙΕΤΟΙΜΩΝ
ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜ/ΤΩΝ

∆ΑΝΕΙΑΚΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ
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2.4.2 Προσδιορίστε τις ικανότητες της Επιχείρησής σας δίνοντας στοιχεία για του “Υλικούς”
και “Άϋλους” πόρους της, απαντώντας στα παρακάτω :
♦
Ποια η ∆ανειοληπτική Ικανότητα της Επιχείρησης ;
♦
Παρουσιάστε τους Ανθρώπινους Πόρους της Επιχείρησης (εκπαίδευση, εµπειρία, κρίση,
διάθεση προσφοράς κ.α.)
♦
Υπάρχουν στοιχεία καινοτοµίας στα προϊόντα σας και τις διαδικασίες παραγωγής ή πώλησής
τους .τεκµηριώστε την απάντησή σας;
♦
Περιγράψτε τις διαδικασίες προώθησης των προϊόντων σας (δίκτυα πωλήσεων,
διαφηµιστική προβολή κλπ)
♦
Παρουσιάστε τα συµπεράσµατα και τις σκέψεις σας για την κατάσταση της Επιχείρησης και
αποδώστε απλά την σκοπιµότητα της επένδυσης σε συνάρτηση µε αυτή την κατάσταση
περιγράφοντας τις αδυναµίες και τα πλεονεκτήµατα της Επιχείρησης σας
Παρουσίαση επενδυτικού σχεδίου
Σκοποί & στόχοι του σχεδίου
Παρουσιάστε στοιχεία για τις εξελίξεις του τοµέα που δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας
αναφέροντας απαντώντας στα παρακάτω :
♦ Ανάλυση των Τάσεων του Κλάδου σας (Τάσεις Αγοράς).
♦ Περιγράψτε από ότι γνωρίζεται και την εµπειρία σας τι σύγχρονα µηχανήµατα και µέσα µπορεί
να χρησιµοποιήσει µια σύγχρονη επιχείρηση του κλάδου σας και κάντε σύγκριση µε τη δική
σας επιχείρηση. Κάντε σύγκριση µε το τεχνολογικό επίπεδο της επιχείρησης σας και εκτιµήστε
τη νέα κατάσταση µετά την υλοποίηση του προτεινόµενου επιχειρηµατικού σχεδίου.
♦ Περιγράψτε αναλυτικά τους σκοπούς του Επιχειρηµατικού Σχεδίου.
♦ Ποιες ανάγκες της Επιχείρησης επιδιώκετε να καλύψετε ;
♦ ∆ώστε τους Στόχους του Σχεδίου παρουσιάζοντας την αύξηση που αναµένεται να επιτύχετε
στα παρακάτω µεγέθη µε την ολοκλήρωση του παρόντος επιχειρηµατικού σχεδίου:
Μέγεθος
Στόχος
Μ.Ο τελευταίας
Αύξηση (%)
τριετίας
Απασχόληση εργαζοµένων
……………………
.
Κύκλος Εργασιών (ΚΕ)
Κέρδη
Εξαγωγές

Η αύξηση αναφέρεται στο Μ.Ο της τελευταίας τριετίας εκτός του στόχου της απασχόλησης που
αναφέρεται στο χρόνο υποβολής της πρότασης.
Σηµείωση: Οι αυξήσεις που θα δηλώσετε σε επίπεδα ΚΕ, κερδών, και εξαγωγών, θα
αξιολογηθούν ως προς τη ρεαλιστικότητά τους. Ένας από τους τρεις αυτούς στόχους θα πρέπει να
επιτευχθεί στα όρια που αναφέρονται στο οικείο κεφάλαιο του οδηγού Ο στόχος της απασχόλησης
αποτελεί δεσµευτικό στόχο στα όρια που περιγράφονται στο οικείο κεφάλαιο του οδηγού.
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Περιεχόµενο Σχεδίου – Τρόπος Υλοποίησης – Χρονοδιάγραµµα
Παρουσιάστε το περιεχόµενο του Επενδυτικού Σχεδίου µε όλες του τις ενέργειες (Απόκτηση
Παραγωγικού και Λοιπού Εξοπλισµού, Άϋλες Ενέργειες, κ.λπ.) :
♦ ∆ηµιουργώντας ένα Συνοπτικό Πίνακα Ενεργειών Επένδυσης όπως στο παράδειγµα που
ακολουθεί, όπου θα αναφερθούν ένα προς ένα τα µέρη του εξοπλισµού που θα αγορασθούν,
καθώς και οι υπόλοιπες ενέργειες που θα υλοποιήσετε (συµµετοχή σε εκθέσεις κ.α.).
Α/α

Περιγραφή

1
1.1
1.2

Παραγωγικός Εξοπλισµός
Τόρνος τύπος….
Φρέζα

2
2.1
2.2

Λοιπός Εξοπλισµός
Ποιοτικού Ελέγχου

3
3.1
Κλπ.

Αριθµός

Αξία
ευρώ

σε

Προβολή
Συµµετοχή σε Εκθέσεις

Σύνολο
♦ Περιγράψτε αναλυτικά τον προς απόκτηση εξοπλισµό (τεχνικά χαρακτηριστικά, δυνατότητες,
αντικαθιστά παλαιό εξοπλισµό; Αναµενόµενα αποτελέσµατα) που έχετε προηγούµενα αναφέρει
στον συνοπτικό πίνακα..
Ειδικότερα πρέπει να αναφερθεί κανείς
Α. Στην αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας σε σχέση µε τη σηµερινή κατάσταση και στον
τρόπο διάθεσης της επιπλέον παραγωγής
Β. Στη µείωση του κόστους
Γ. Στην εξοικονόµηση θέσεων εργασίας και στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού που θα
πλεονάσει
∆. Στη βελτίωση και σταθερότητα της ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων
Ε. Στη δυνατότητα παραγωγής νέων προϊόντων
ΣΤ. Σε βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας και µείωση εκποµπής ρύπων
Ζ. Σε άλλα χαρακτηριστικά που θα αποκτηθούν µε την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου
(καινοτοµικά στοιχεία, δυνατότητα εξαγωγών κλπ)
Τα στοιχεία που θα παραθέσετε προκειµένου να ληφθούν υπόψη πρέπει να είναι
συγκεκριµένα και να τεκµηριώνονται µε αντικειµενικά στοιχεία (προσπέκτους, προσφορές
κλπ)
♦ Περιγράψτε όλες τις άϋλες ενέργειες που περιλαµβάνει το ΕΣ π.χ. Συµµετοχή σε Εκθέσεις
(Πότε, Πού, Σκεπτικό Συµµετοχής, Αναµενόµενα αποτελέσµατα), που έχετε προηγούµενα
αναφέρει στο συνοπτικό πίνακα.
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Τεκµηρίωση της Πληρότητας και της Ωριµότητας του Σχεδίου
• Θέση που θα εγκατασταθεί ο εξοπλισµός
∆νση:
Χώρος (τµ):
Πρόκειται για υφιστάµενο κτίριο ή κτίριο που θα ανεγερθεί
Αν πρόκειται για νέο κτίριο έχει εκδοθεί άδεια οικοδοµής;
Αναφέρατε και επισυνάψατε άδειες ή εγκρίσεις που έχετε λάβει για την υλοποίηση της
επένδυσης (προέγκριση χωροθέτησης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων άδεια εγκ/σης κλπ ή αν
η επένδυση απαλλάσσεται από τις εν λόγω διαδικασίες)
Αναφέρατε αν υπάρχουν πολεοδοµικοί ή άλλοι περιορισµοί για την έκδοση των απαιτούµενων
αδειών και εγκρίσεων
Καλύπτονται προηγούµενες δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις ; ∆ηµιουργούνται από την
υλοποίηση του σχεδίου δυσµενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις; Αν ναι, πώς σκέφτεστε να τις
αντιµετωπίσετε;
♦ ∆ώστε το χρηµατοδοτικό σχήµα της επένδυσης: Ποσοστό %
Ίδια συµµετοχή
Τραπεζικός ∆ανεισµός
∆ηµόσια χρηµατοδότηση
♦ Με ποιο τρόπο σκοπεύετε να υλοποιήσετε το Επενδυτικό σας Σχέδιο Περιγράψετε τον τρόπο
∆ιοίκησης εφαρµογής του Σχεδίου και τεκµηριώστε τη δυνατότητα χρηµατοδότησης του
(καταβολή ιδίας συµµετοχής).
♦ ∆ώστε Αναλυτικό Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του Σχεδίου ανά Ενέργεια λαµβάνοντας υπόψη
τους παρακάτω περιορισµούς:
• Στον 1ο χρόνο να έχει γίνει το 50%.
• Τροποποίηση µόνο µία φορά
• Παράταση µόνο 3 µήνες για την κάθε φάση του έργου.
♦ Να αναφερθούν αναλυτικά τα επενδυτικά προγράµµατα (προϋπολογισµός, είδος
εξοπλισµού, αποτελέσµατα επένδυσης) που υλοποίησε η εταιρεία την τελευταία πενταετία
και η χρηµατοδότησή τους από ίδιους πόρους ή από επιχορηγούµενα προγράµµατα.

Αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου από πλευράς Ν.3299/04 (ΦΕΚ261/23-12-04, άρθρο 6)
Η υπαγωγή ή καλύτερα η αξιολόγηση των σχεδίων επενδύσεων των διαφόρων επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων στο καθεστώς ενισχύσεων της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων, καθώς και
στο καθεστώς ενίσχυσης της επιδότησης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης γίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας ή του κατά περίπτωση αρµόδιου οργάνου, σύµφωνα και µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 6 του νόµου, µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικού φορέα:
i) Τα χαρακτηριστικά του φορέα και ειδικότερα η εµπειρία του, κλίµακα και τα αποτελέσµατα των
δραστηριοτήτων του στο παρελθόν, η φερεγγυότητα και οικονοµική του επιφάνεια. Εξετάζονται,
επίσης, ο δυναµισµός και η επιτυχία στις προγενέστερες και υφιστάµενες δραστηριότητες των
εταίρων που ελέγχουν την πλειοψηφία των συµφερόντων της. Στην περίπτωση νεοϊδρυόµενου
φορέα εξετάζονται ο δυναµισµός και η επιτυχία στις προγενέστερες και υφιστάµενες
δραστηριότητες των εταίρων που ελέγχουν την πλειοψηφία των συµφερόντων του.
ii) Η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών
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της επιχείρησης και συγκεκριµένα την κάλυψη της ιδίας συµµετοχής στην επένδυση και του
αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης.
β) Κριτήρια οικονοµοτεχνικής αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων & βιωσιµότητας της
επένδυσης:
i) Η πληρότητα του επιχειρηµατικού σχεδιασµού και ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της
επένδυσης και η οργάνωση της επιχείρησης που την πραγµατοποιεί.
ii) Η προοπτική δυναµικής ανάπτυξης του κλάδου στον οποίο πραγµατοποιείται η επένδυση.
iii) Οι προοπτικές κερδοφόρας δραστηριότητας της επιχείρησης που θα δηµιουργηθεί ή της
ήδη υφιστάµενης, στο βαθµό που επηρεάζεται από την προτεινόµενη επένδυση.
γ) Κριτήρια συµβολής της επένδυσης στους στόχους του αναπτυξιακού Νόµου:
i) Η αύξηση της απασχόλησης και ιδίως η δηµιουργία νέων µόνιµων θέσεων εξαρτηµένης
εργασίας για µακρό χρονικό διάστηµα.
ii) Η περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του νοµού
εγκατάστασης.
iii) Η συµβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόµηση ενέργειας,
όπου ειδικότερα εξετάζονται:
iv) Η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα ο
εξαγωγικός προσανατολισµός της επιχείρησης ή η υποκατάσταση εισαγωγών.
ν) Η ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων και των παρεχόµενων υπηρεσιών.
vi) Η συµβολή της επένδυσης στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.
δ) Ειδικά κριτήρια ανά τοµέα δραστηριότητας (ενδεικτικά):
i) Ειδικά κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων στο δευτερογενή τοµέα:
o
Ο χαρακτηρισµός των προϊόντων ως νέων ή ως προϊόντων εξαιρετικά προηγµένης
τεχνολογίας.
o
Η εισαγωγή καινοτοµιών στην παραγωγική διαδικασία ή ο χαρακτηρισµός των
προϊόντων ως καινοτοµικών.
o
Η µετεγκατάσταση λειτουργουσών µονάδων από την περιοχή Α΄. Επίσης, η
µετεγκατάσταση από άλλες περιοχές εφόσον γίνεται για περιβαλλοντικούς λόγους.
o
Ο βαθµός συµµετοχής των πρώτων και βοηθητικών υλών στο βιοµηχανικό κόστος
παραγωγής ανά µονάδα προϊόντος.
ε) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται τα στοιχεία
αξιολόγησης, η λειτουργία, η βαθµολόγηση, ο αριθµός και ο τρόπος εφαρµογής των κριτηρίων
ανά τοµέα δραστηριότητας, καθώς και κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της. Με όµοια απόφαση
καθορίζεται και το κοινό και για τις τέσσερις κατηγορίες των περιπτώσεων α΄ έως και δ΄ πιο πάνω
ελάχιστο ποσοστό του συνόλου των βαθµών των κοινών και ειδικών κριτηρίων κάθε τοµέα, πάνω
από το οποίο κάθε επένδυση ή πρόγραµµα εγκρίνεται αµέσως κατά την εξέταση και βαθµολόγησή
του, εφόσον το διατιθέµενο κονδύλι επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης
επαρκεί, αν είναι κατώτερο το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται.
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