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Εισαγωγή 

Το βιβλίο "Οικονοµία - Επιχειρηµατικότητα" αποτελεί συµπληρωµατικό 
εκπαιδευτικό υλικό για τους µαθητές Ενιαίου Λυκείου και ΤΕΕ που υλοποιούν τη 
σχολική δραστηριότητα "Οικονοµία - Επιχειρηµατικότητα", η οποία αποτελεί συνέχεια 
του πιλοτικού προγράµµατος "Επιχειρηµατικότητα Νέων". 

Η εφαρµογή και υλοποίηση της συγκεκριµένης σχολικής δραστηριότητας 
προέκυψε από την ανάγκη για: 

� Κατανόηση από τους µαθητές των Ενιαίων Λυκείων και ΤΕΕ βασικών 
οικονοµικών εννοιών, απαραίτητων στην καθηµερινή τους ζωή. 

� Σύνδεση της σχολικής ζωής µε τα ενδιαφέροντα του µαθητή και τις 
πραγµατικές καταστάσεις της ζωής. 

� Εµπλουτισµό της παρεχόµενης εκπαίδευσης µε δραστηριότητες που 
απαιτούν αξιολόγηση και ιεράρχηση αναγκών από το οικονοµικό - 
οικογενειακό περιβάλλον των µαθητών. 

� Κατανόηση και µελέτη της έννοιας της αγοράς µε σκοπό τη δηµιουργία 
ατοµικής και συλλογικής ορθολογικής καταναλωτικής συµπεριφοράς. 

� Μελέτη της συµβολής της επιχείρησης στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
� Καλλιέργεια του πνεύµατος της επιχειρηµατικότητας µε στόχο την  

ανάπτυξη των ιδεών τους και µετατροπή τους σε καινοτόµους πράξεις. 
Βασικοί στόχοι της δραστηριότητας είναι: 

� Η καλλιέργεια των δεξιοτήτων ζωής (επιχειρηµατικών δεξιοτήτων) των µαθητών: 
• Ανάπτυξη πρωτοβουλίας, αυτοπεποίθησης 
• Καλλιέργεια συνεργατικού πνεύµατος 
• Καλλιέργεια κριτικής σκέψης  
• Καλλιέργεια αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας. 

� Η συνεργασία µε τοπικούς οργανισµούς και επιχειρήσεις και  γνωριµία µε τη 
βιωµατική προσέγγιση των νόµων της αγοράς και της λειτουργίας των 
επιχειρήσεων 

� Η κινητοποίηση των µαθητών για έκφραση και δηµιουργία (καινοτοµία) ώστε να 
τολµήσουν ενεργό συµµετοχή στο οικονοµικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Για να επιτευχθούν οι προαναφερόµενοι βασικοί στόχοι του προγράµµατος 
"Οικονοµία - Επιχειρηµατικότητα" στο συγκεκριµένο βιβλίο προτείνονται διάφορες 
ενδεικτικές δραστηριότητες είτε για να εφαρµοστούν επιλεκτικά είτε για να 
εµπλουτιστούν.   

Σηµειώνεται ότι πολλές από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο βιβλίο 
προτείνεται να υλοποιηθούν και στο πλαίσιο του µαθήµατος των Οικονοµικών. 

Θα ήταν χρήσιµο για τη συνεχή βελτίωση του βιβλίου να στέλνονται οι 
σχετικές παρατηρήσεις στη διεύθυνση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή ηλεκτρονικά, 
στη διεύθυνση: magoul@pi-schools.gr 
 Κατά τη συγγραφή του παρόντος βιβλίου συνέβαλαν µε τις εποικοδοµητικές 
παρατηρήσεις τους και γι αυτό τους οφείλονται ευχαριστίες,  o Καθηγητής Σπ. 
Λιούκας, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Μουντάκης, οι Σύµβουλοι του Π.Ι. Γ. Παπάς, 
Π. Μάραντος και Γ. Τύπας, ο Σχολικός Σύµβουλος ειδικότητας Οικονοµολόγου κ. 
Ηρακλής Μοσχονάς και  οι Καθηγήτριες ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κκ Γ. 
Γιωτοπούλου, Μ. Καρά και Ε. Μεγαγιάννη. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην κ. Ε. Μεγαγιάννη και για την πολύτιµη 
συµβολή της στην ηλεκτρονική επιµέλεια του βιβλίου και στην κ. Γ. Γιωτοπούλου για 
την επιµέλεια του εξωφύλλου.  
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Ενότητα 1 

Το Οικονοµικό Κύκλωµα 

Είναι γνωστό ότι η µελέτη της οικονοµικής θεωρίας διακρίνεται στη: 

Α) µικροοικονοµική ανάλυση που αναφέρεται κυρίως στη συµπεριφορά των 

οικονοµούντων ατόµων/µονάδων και στη 

Β) µακροοικονοµική ανάλυση που µελετά την αλληλοεξάρτηση των συνολικών 

µεγεθών της οικονοµίας όπως για παράδειγµα είναι ο προσδιορισµός του ποσοστού 

απασχολήσης του εργατικού δυναµικού. 

Στο πλαίσιο της Σχολικής ∆ραστηριότητας «Οικονοµία-

Επιχειρηµατικότητα» θα ασχοληθούµε κυρίως µε διάφορα οικονοµικά θέµατα της 

επιχείρησης. Εποµένως, θα ασχοληθούµε µε θέµατα που εντάσσονται κυρίως στο 

πεδίο της µικροοικονοµικής ανάλυσης. 

Για την πληρέστερη όµως κατανόηση των λειτουργιών των βασικών 

οικονοµικών µονάδων (του νοικοκυριού και της επιχείρησης) που µελετώνται στο 

πλαίσιο της δραστηριότητας «Oικονοµία-Eπιχειρηµατικότητα», θα 

προσπαθήσουµε αρχικά  να αποτυπώσουµε τη λειτουργία του οικονοµικού 

συστήµατος µε µια απλοποιηµένη διαγραµµατική παρουσίαση των βασικών ροών του 

στο παρακάτω διάγραµµα. 

∆ιάγραµµα 1.1 Οικονοµικό κύκλωµα: Επιχειρήσεις - Νοικοκυριά 
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Στο ∆ιάγραµµα 1.1 η εσωτερική ροή (πράσινη ροή) αναφέρεται σε 

συντελεστές παραγωγής (αγαθά/υπηρεσίες) οπότε θεωρείται πραγµατική ροή. Ενώ, 

η εξωτερική ροή (µπλε γραµµή) αναφέρεται στην αγορά αγαθών/υπηρεσιών και είναι 

χρηµατική ροή. Η χρηµατική ροή αντανακλά την αξία των παραγωγικών 

συντελεστών. 

Σύµφωνα µε το διάγραµµα, η ροή του χρήµατος από τις επιχειρήσεις στα 

νοικοκυριά και στη συνέχεια προς τις επιχειρήσεις, έχει φορά αντίθετη από την 

αντίστοιχη κατεύθυνση της ροής των συντελεστών παραγωγής. 

Το οικονοµικό κύκλωµα, που περιγράφεται στο ∆ιάγραµµα 1.1, αποτελεί 

υπεραπλούστευση της πραγµατικής οικονοµικής δραστηριότητας.   

 Επειδή όµως στην πραγµατικότητα οι σχέσεις είναι περισσότερο σύνθετες για 

να είναι αποδεκτό το προαναφερόµενο διάγραµµα, υποθέτουµε ότι: 

� Στην οικονοµία υπάρχουν µόνο νοικοκυριά και επιχειρήσεις. ∆εν 

υπάρχει ∆ηµόσιος τοµέας ή κι αν υπάρχει δεν παίζει κανένα ρόλο. 

� Τα νοικοκυριά κατέχουν όλους τους παραγωγικούς συντελεστές που 

χρησιµοποιούνται µόνο από τις επιχειρήσεις. 

� Οι επιχειρήσεις παράγουν όλα τα αγαθά και παρέχουν τις υπηρεσίες 

που χρειάζονται τα νοικοκυριά.  

� Όλες οι συναλλαγές γίνονται ανάµεσα στις επιχειρήσεις και τα 

νοικοκυριά. 

� Τα νοικοκυριά δαπανούν όλο το εισοδηµά τους στην αγορά αγαθών 

και υπηρεσιών. ∆ηλαδή, δεν αποταµιεύουν. 

� Τα αγαθά και οι υπηρεσίες έχουν τιµή (δεν παρέχονται δωρεάν). 

 

Το υπεραπλουστευµένο αυτό οικονοµικό κύκλωµα παρουσιάζει τις σχέσεις 

µεταξύ των οικονοµικών µονάδων: νοικοκυριών και επιχειρήσεων.  
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∆ραστηριότητα 1 

Για να κατανοήσουµε το απλό οικονοµικό κύκλωµα µεταξύ των βασικών 

οικονοµικών µονάδων: Νοικοκυριών – Επιχειρήσεων, αποδεχτήκαµε διάφορες 

υποθέσεις. Μια βασική υπόθεση που δεχτήκαµε είναι ότι τα νοικοκυριά δαπανούν όλο 

το εισόδηµά τους στην αγορά αγαθών/υπηρεσιών. Είναι γνωστό όµως ότι τα 

νοικοκυριά προσπαθούν, και αρκετές φορές πετυχαίνουν, να µην καταναλώνουν όλο 

το εισόδηµά τους και να αποταµιεύουν µέρος από αυτό. 

 Προσπάθησε, µε τη βοήθεια του καθηγητή σου, να συµπληρώσεις 

το ∆ιάγραµµα 1.1 µε την αποταµιευτική ∆ραστηριότητα των νοικοκυριών. 

∆ιάγραµµα 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για να συµπληρώσεις το ∆ιάγραµµα 1.2 λάβε υπόψη σου ότι αποταµίευση 

σηµαίνει αποχή από την κατανάλωση, και εποµένως αποδέσµευση παραγωγικών 

συντελεστών από την παραγωγή καταναλωτικών αγαθών και προσφορά τους στην 

αγορά κεφαλαίων (τράπεζες/χρηµατιστήριο).  

Υποθέτουµε επίσης ότι  παρατηρείται ισόποση µε την προσφορά, ζήτηση 

κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις.  
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∆ραστηριότητα 2 

Στο ∆ιάγραµµα 1.1 δεν εµφανίζεται η παρέµβαση του κράτους στην 

πραγµατική οικονοµική δραστηριότητα. 

Είναι γνωστό ότι το κράτος παρεµβαίνει στην οικονοµική ζωή των 

νοικοκυριών και των επιχειρήσεων µε την επιβολή φόρων. Οι φόροι αποτελούν έσοδο 

για το κράτος προκειµένου να παράσχει διάφορες υπηρεσίες/αγαθά στα νοικοκυριά 

και στις επιχειρήσεις. 

Προσπάθησε, µε τη βοήθεια του καθηγητή σου, να 

συµπληρώσεις το απλό οικονοµικό κύκλωµα µεταξύ νοικοκυριών-

επιχειρήσεων µε τη συµβολή/παρέµβαση του Κράτους στην 

Οικονοµία. 

∆ιάγραµµα  1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γιατί νοµίζεις επιβάλλει το κράτος τους φόρους; 
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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∆ραστηριότητα 3 

Σχολίασε στο παρακάτω κείµενο την αναγκαιότητα συµβολής του Κράτους 

στην Οικονοµία. 

Στα όρια της φτώχειας 72 εκατ. Ευρωπαίοι πολίτες 
  
     Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία που ήρθαν στη δηµοσιότητα από έρευνα της 
Eurostat 72 εκατ. Ευρωπαίοι πολίτες βρίσκονται στα πρόθυρα της φτώχειας.  
     Η µεγαλύτερη απειλή αφορά χώρες οι οποίες παρά την κοινωνική προστασία 
και τις παροχές του κράτους, οι πολίτες τους δεν είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν 
το πρόβληµα λόγω ενδογενών παραγόντων. Στις χώρες αυτές, µεγάλο ποσοστό 
των νοικοκυριών έχουν µέσο εισόδηµα κάτω από το όριο του 60% του µέσου 
εθνικού εισοδήµατος.  
     Ενδεικτικά, στη Σλοβακία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα το 21% του 
πληθυσµού αντιµετωπίζει προβλήµατα φτώχειας και ακολουθούν η Ιταλία, η 
Πορτογαλία και η Ισπανία µε 19%. Στις χώρες αυτές, το ποσοστό θα ήταν ακόµα 
µεγαλύτερο χωρίς την παρέµβαση του κράτους υπό µορφή κοινωνικών ενισχύσεων 
(συντάξεις, ταµεία, κοινωνική ασφάλεια, κ.λ.π.). 
     Συγκεκριµένα, χωρίς την κρατική παρέµβαση, η Σλοβακία θα αντιµετώπιζε 
ποσοστό φτώχειας της τάξεως του 43%, µε την Ιταλία να την ακολουθεί µε 
ποσοστό 42%, την Ελλάδα µε 41% και την Ισπανία και τη Λιθουανία µε 40%.          
     Συγκριτικά, στην Ευρώπη των 25, οι πλουσιότερες χώρες έχουν περίπου πέντε, 
(4,6) φορές µεγαλύτερο εισόδηµα από τις φτωχότερες, ενώ και στις 25 χώρες 
ισχύει ότι η παρέµβαση του κρατικού µηχανισµού µε την εφαρµογή 
κοινωνικών πολιτικών που αυξάνουν το εισόδηµα του πολίτη, είναι 
σωτήρια για µεγάλο µέρος του πληθυσµού προκειµένου αυτό να µη 
φτάσει στα όρια της φτώχειας. 

 
Πηγή: Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφοριών Πειραιά  
(http://www2.forthnet.gr/eicgr161/) 

 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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   Ενότητα 2 

     Αγορά 
Στην προηγούµενη θεµατική ενότητα, στη διαγραµµατική απεικόνιση του 

οικονοµικού κυκλώµατος, αναφερθήκαµε στην: α) αγορά αγαθών/υπηρεσιών, β) 

αγορά συντελεστών παραγωγής (όπως η εργασία), γ) αγορά κεφαλαίων. 

Σηµειώνεται ότι η λέξη αγορά παράγεται από το ρήµα «αγείρω» που σηµαίνει 

συναθροίζω, συγκεντρώνω. Έτσι προκύπτει ότι αγορά είναι ο τόπος 

συγκέντρωσης και εµπορικής διαχείρισης αγαθών. 

Ο ρόλος των αγορών στην οικονοµία είναι καθοριστικός όχι µόνο γιατί οι 

αγορές είναι φορείς συναλλαγών, αλλά διότι στις αγορές λαµβάνουµε διάφορες 

αποφάσεις σχετικές µε: 

• Ποια αγαθά ή ποιες υπηρεσίες θα παραχθούν 

• Πως θα παραχθούν 

• Πως θα διανεµηθούν κτλ. 

 Μέσο συναλλαγής στην αγορά είναι το χρήµα. 

Η λειτουργία της αγοράς στηρίζεται στο νόµο της ζήτησης και της 

προσφοράς αγαθών/υπηρεσιών, συντελεστών, κεφαλαίου και προσδιορίζει την τιµή 

αυτών. Η ζήτηση και η προσφορά για ένα αγαθό/υπηρεσία παρουσιάζονται 

ταυτόχρονα στην αγορά µε την παρουσία  καταναλωτών και παραγωγών. 

Συγκεκριµένα, ζήτηση για ένα αγαθό ή µια υπηρεσία είναι η σχέση ανάµεσα 

στην ποσότητα που θέλουν οι καταναλωτές και µπορούν ν’ αγοράσουν και στην τιµή 

που διατίθεται στην αγορά.  

∆ηλαδή, ζήτηση για ένα αγαθό/υπηρεσία είναι η σχέση ανάµεσα στην τιµή και 

τη ζητούµενη ποσότητα. 

Ο καταναλωτής, προκειµένου να αγοράσει ένα αγαθό ή µια υπηρεσία που 

ικανοποιεί τις ανάγκες του, λαµβάνει υπόψη του: 

� το χρηµατικό του εισόδηµα 

� την τιµή του αγαθού / υπηρεσίας 

µε σκοπό να µεγιστοποιήσει τη χρησιµότητά του. 

Έτσι, αν αυξηθεί η τιµή του αγαθού / υπηρεσίας τότε αναµένεται ο 

καταναλωτής να αγοράσει λιγότερη ποσότητα από το αγαθό αυτό ή µεγαλύτερη 

ποσότητα αν µειωθεί η τιµή του, (ceteris paribus) όταν όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες 

παραµένουν σταθεροί. Αυτός είναι ο Νόµος της ζήτησης και απεικονίζεται στο 

παρακάτω διάγραµµα. 
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∆ιάγραµµα 2.1 Ο Νόµος της ζήτησης 

ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

4 48 

6 36 

8 28 

10 22 

12 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηµειώνεται ότι η αρνητική σχέση ανάµεσα στην τιµή και τη ζητούµενη 

ποσότητα όπως απεικονίζεται στο διάγραµµα 2.1, λέγεται καµπύλη ζήτησης. 

 

Προσφορά, είναι η σχέση ανάµεσα στην τιµή ενός αγαθού ή µιας υπηρεσίας 

και στην προσφερόµενη ποσότητα αυτού/ής στη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου.  

 

Η σχέση ανάµεσα στην τιµή ενός προϊόντος και στην προσφερόµενη 

ποσότητα είναι θετική, όπως προκύπτει και στο διάγραµµα 2.2.  

Αυτό συµβαίνει διότι, όταν αυξάνεται η τιµή του αγαθού/υπηρεσίας αυξάνεται 

και η προσφερόµενη ποσότητα, ενώ όταν µειώνεται η τιµή του προϊόντος µειώνεται η 

τιµή του προϊόντος, µειώνεται και η προσφερόµενη ποσότητα. Αυτός είναι ο Νόµος 

της προσφοράς και απεικονίζεται στο διάγραµµα 2.2. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΖΗΤΗΣΗΣ

0

5

10

15
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 12 

 ∆ιάγραµµα 2.2 Ο Νόµος της προσφοράς 

Τιµή  40 60 80 100 
Ποσότητα προσφοράς 3 4 5 6 

 

        

          Τιµή 

           100 

            80              

            60 

            40 

 

 

             0                         3           4           5           6                    ποσότητα  
 

Αν η τιµή ενός προϊόντος γενικά είναι τέτοια, ώστε η ποσότητα που 

επιθυµούν να αποκτήσουν οι καταναλωτές είναι ίση µε την ποσότητα που 

προσφέρουν οι παραγωγοί τότε παρουσιάζεται ισορροπία στην αγορά. 

Η ισορροπία της αγοράς επιτυγχάνεται στην τιµή όπου η ζητούµενη 

ποσότητα ενός αγαθού/υπηρεσίας είναι ίση µε την προσφερόµενη. 

 

∆ιάγραµµα 2.3 Τιµή και ποσότητα ισορροπίας 

τιµή ζητούµενη  ποσότητα προσφερόµενη  ποσότητα 
90 10 18 
78 14 16 
66 18 14 
60 20 13 
48 24 11 

 

             Τιµή            QD                                                        QS 

 

 

                 P 

 

  

  

  

   

                     0                                     Q                                   Ποσότητα 
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∆ραστηριότητα 1: Αγορά εργασίας στην Ελλάδα 
 Μελέτησε τον πίνακα που αναφέρεται στους δείκτες απασχόλησης στην 

Ελλάδα και στην Ε.Ε. Ποια είναι τα συµπεράσµατά σου σχετικά µε: 

α) το ποσοστό απασχόλησης 

β) το ποσοστό µερικής απασχόλησης 

στην Ελλάδα σε σχέση µε την Ε.Ε. 

 Προσπάθησε να συµπληρώσεις τον πίνακα για Ελλάδα και Ε.Ε. µε στοιχεία 

(από την ίδια πηγή) που αναφέρονται στην τρέχουσα χρονιά. 

∆είκτες απασχόλησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση  

 
Ελλάδα 

2002 

Ε.Ε. 

2002 

Ελλάδα Ε.Ε. 

Σύνολο: 

-Ποσοστό απασχόλησης 

-Ποσοστό ανεργίας 

-Ποσοστό µερικής απασχόλησης 

 

56,7 

10.0 

4,5 

 

64,3 

7,7 

18,1 

  

Άνδρες: 

-Ποσοστό απασχόλησης 

-Ποσοστό ανεργίας 

-Ποσοστό µερικής απασχόλησης 

 

71,4 

6,6 

2,3 

 

72,8 

6,9 

6,5 

  

Γυναίκες: 

-Ποσοστό απασχόλησης 

-Ποσοστό ανεργίας 

-Ποσοστό µερικής απασχόλησης 

 

42,5 

15,0 

8,1 

 

55.6 

8,7 

33,5 

  

 
Πηγή: European Commission, DG Employment and Social Affairs, Employment in Europe 
2003, Recent Trends and Prospects. 

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

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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∆ραστηριότητα 2: Αγορά εργασίας 

Μελέτησε τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στην απασχόληση στην 

Ελλάδα.  

Ποια είναι η σχέση των µισθωτών/αυτοαπασχολούµενων α) στο σύνολο της 

οικονοµίας β) στον αγροτικό τοµέα και γ) στο µη αγροτικό τοµέα. Τι συµπεραίνεις; 

Μπορείς να συµπληρώσεις τον πίνακα, µε στοιχεία από την ίδια πηγή που 

αναφέρονται στο τρέχον έτος; 

 Ελλάδα – Απασχόληση (σε χιλιάδες) 

 1980 1990 2000 2002  

Επαγγελµατική κατάσταση (Σύνολο) 

-Μισθωτοί 

-Αυτοαπασχολούµενοι 

-Εργαζόµενοι στην οικογένεια 

3356 

1668 

1688 

- 

3719 

1947 

1293 

480 

3946 

2305 

1277 

365 

3949 

2377 

1263 

309 

 

Αγροτικός τοµέας (Σύνολο) 

-Μισθωτοί 

-Αυτοαπασχολούµενοι 

-Εργαζόµενοι στην οικογένεια 

1016 

51 

965 

- 

889 

35 

518 

337 

671 

25 

430 

216 

624 

29 

420 

175 

 

Μη αγροτικός τοµέας (Σύνολο) 

-Μισθωτοί 

-Αυτοαπασχολούµενοι 

-Εργαζόµενοι στην οικογένεια 

2340 

1617 

723 

- 

2830 

1900 

775 

143 

3276 

2279 

847 

149 

3325 

2348 

843 

134 

 

Ποσοστά επί των Απασχολουµένων 

α) Μισθωτοί 

β) Άλλες κατηγορίες 

 

49,7 

50.3 

 

52,4 

47.7 

 

58,4 

41,6 

 

60,2 

39.8 

 

 
Πηγή: OECD, 1999 & 2004, Labor force statistics, σ.σ. 194-195  
 

 ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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∆ραστηριότητα 3: Χρήµα και συνάλλαγµα 

 

Όπως κάθε αγορά, έτσι και η αγορά χρήµατος προσδιορίζεται από τη 

ζήτηση και τη προσφορά χρήµατος. 

Προσπάθησε να αιτιολογήσεις τι συµβαίνει στην τιµή του Ευρώ σε σχέση µε 

την τιµή του Ιαπωνικού νοµίσµατος (γεν), όταν αυξάνει η ζήτηση σε ευρώ, 

προκειµένου να διεκπεραιωθούν οι πληρωµές που προκύπτουν από την αυξανόµενη 

εξαγωγή ελληνικών προϊόντων (π.χ. λάδι) στην Ιαπωνία. 

 

 ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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∆ραστηριότητα 4: Οι λειτουργίες του χρήµατος 

 
Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, οι βασικές λειτουργίες του χρήµατος είναι: 

α) Συναλλακτική λειτουργία. Χάρη σε αυτήν οι άνθρωποι θα ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες τους ανταλλάσσοντας αγαθό µε χρήµα (και όχι µε αγαθό, φαινόµενο 

αντιπραγµατισµού, όπως γινόταν παλαιότερα). 

β) Μονάδα µέτρησης. Το χρήµα χρησιµοποιείται, για να µετρήσουµε ή να 

συγκρίνουµε την αξία όλων των άλλων αγαθών. 

γ) Μέσο συσσώρευσης ή διασφάλισης οικονοµικού πλούτου: το χρήµα δίνει 

τη δυνατότητα στα άτοµα να παρακρατούν τα περιουσιακά τους στοιχεία, αφού 

µέσω της ρευστοποίησησής του µπορεί να µετατραπεί σε άλλα αγαθά που θα είναι 

χρήσιµα σε µελλοντικές περιόδους. 

 Σκέψου και γράψε από ένα παράδειγµα (για κάθε µία από τις παραπάνω 

λειτουργίες), στο οποίο να περιγράφονται οι δυσκολίες που αντιµετώπιζαν οι 

άνθρωποι, τα χρόνια που δεν υπήρχε το παραστατικό χρήµα.  

 

 

 α)…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

β)………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 

γ)……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 ∆ραστηριότητα 5 

 Είναι γνωστό ότι τα είδη χρήµατος είναι: 

� Τα χαρτονοµίσµατα 

� Τα κέρµατα 

� Οι τραπεζικές επιταγές 

� Οι πιστωτικές κάρτες 

� Το ηλεκτρονικό χρήµα 

Στις σύγχρονες κοινωνίες ένα πολύ µεγάλο µέρος των τραπεζικών 

συναλλαγών πραγµατοποιείται µε την έκδοση τραπεζικών επιταγών.  

Στις σύγχρονες αγορές µεγάλη είναι η χρήση των πιστωτικών καρτών, του 

«πλαστικού χρήµατος», όπως συνηθίζεται να λέγεται.  

Επίσης, στη σύγχρονη κοινωνία-οικονοµία αυξάνεται η χρήση του 

«ηλεκτρονικού χρήµατος», δηλαδή η διενέργεια πληρωµών µε ηλεκτρονική µεταφορά 

χρηµατικών ποσών από ένα τραπεζικό λογαριασµό σε άλλο. 

 

Μελέτησε το παρακάτω κείµενο που αναφέρεται στη χρήση καρτών 

(πλαστικού χρήµατος) στην Ελλάδα.  

«Περισσότερα από 824 δισεκατοµµύρια ευρώ ξόδεψαν µε τις κάρτες οι 

κάτοχοι καρτών «Χ» κατά τη διάρκεια του 2003, αύξηση άνω του 11% από την 

αντίστοιχη δαπάνη του 2002. 

Στην Ελλάδα, η συνολική δαπάνη µε κάρτες «Χ» σηµείωσε αύξηση, άνω του 

23% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, φτάνοντας συνολικά τα 5,5 

δισεκατοµµύρια ευρώ κατά τη διάρκεια του 2003». 

 

Τι συµπεραίνεις; Τι προτείνεις ως ορθολογικός καταναλωτής; 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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∆ραστηριότητα 6 

Σύµφωνα µε τη θεωρία του Maslow ο άνθρωπος προσπαθεί να ικανοποιήσει 

τις ανάγκες του που διακρίνονται σε: 

i. Βιολογικές ανάγκες 

ii. Ανάγκες ασφάλειας 

iii. Κοινωνικές ανάγκες 

iv. Ανάγκες του «Εγώ» 

v. Ανάγκες αυτοπραγµάτωσης 

Ανάφερε τρία αγαθά µε τα οποία ικανοποιείς τις παρακάτω ανάγκες: 

� Βιολογικές ανάγκες 

� Ανάγκες ασφάλειας 

� Κοινωνικές ανάγκες σου. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

 Ποιοι παράγοντες προσδιορίζουν τα αγαθά που ικανοποιούν τις ανάγκες µας; 

 ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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∆ραστηριότητα 7 

 Σύµφωνα µε τον Τζων Φ. Κένεντι, (1962), «….Καταναλωτές είµαστε όλοι. 

Πρόκειται για την µεγαλύτερη οικονοµική οµάδα, η οποία επηρεάζει αλλά και 

επηρεάζεται σχεδόν από κάθε δηµόσια ή ιδιωτική οικονοµική απόφαση, τη µόνη 

σηµαίνουσα οικονοµική οµάδα, η οποία δεν είναι αποτελεσµατικά οργανωµένη και της 

οποίας οι απόψεις δεν ακούγονται…». 

 Συµφωνείς;  

 Ανάπτυξε και τεκµηρίωσε τη δική σου άποψη για τους καταναλωτές. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Ενότητα 3 

Βασική Οικονοµική Μονάδα: Το Νοικοκυριό 
 

Όπως είδαµε στην πρώτη θεµατική ενότητα, το νοικοκυριό αποτελεί βασική 

οικονοµική µονάδα. Το νοικοκυριό µπορεί να αποτελείται από ένα άτοµο που ζει µόνο 

ή από µια οικογένεια δύο ή περισσοτέρων ατόµων. Το κύριο χαρακτηριστικό του 

νοικοκυριού είναι ότι αποτελείται από άτοµα που αποφασίζουν από κοινού για τα 

οικονοµικά θέµατα που προκύπτουν.  

Ο αρχηγός ή τα µέλη του νοικοκυριού αποφασίζουν: 

i. πόσο τµήµα του εισοδήµατός του θα διαθέσει για την αγορά διαφόρων 

αγαθών  

ii. ποια αγαθά κρίνονται απαραίτητα για τη δαπάνη του εισοδήµατός του 

iii. πόσο τµήµα του εισοδήµατος θα αποταµιευθεί (και για ποιο σκοπό;) 

 

Παράγοντες που επηρεάζουν στη λήψη οικονοµικών αποφάσεων εκ µέρους 

του αρχηγού ή µελών του νοικοκυριού είναι: 

� το µέγεθος του εισοδήµατος, 

� το µέγεθος του νοικοκυριού (αριθµός µελών του και η ηλικία 

αυτών).  

� η γεωγραφική θέση όπου είναι εγκατεστηµένο το νοικοκυριό, 

� το κοινωνικό περιβάλλον της οικογένειας. 

   

   Όσο µεγαλύτερο είναι το νοικοκυριό, τόσο µεγαλύτερο αναµένεται να είναι 

και το µέγεθος της κατανάλωσης. Επισηµαίνεται ότι η ηλικία των µελών του 

νοικοκυριού προσδιορίζει τις προτιµήσεις τους. 

   

  Από τα παραπάνω προκύπτει ότι βασικά στοιχεία επιχειρηµατικότητας 

ενυπάρχουν στη διαχείριση του νοικοκυριού.  
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∆ραστηριότητα 1 

Μελέτησε την ποσοστιαία κατανοµή δαπάνης οικογενειακού εισοδήµατος στα 

παρακάτω διαγράµµατα. 

∆ιάγραµµα Α 
Μηνιαία συνολική αξία 

αγορών ως Χ € 

∆ιατροφή 27.7 

οινόπνευµα-καπνός 1.8 

ένδυση-υπόδηση 2.4 

στέγαση, ύδρευση, 44.1 

αγαθά οικιακής χρήσης 3.4 

υγεία 5.6 

µεταφορές 1.3 

επικοινωνίες 3.6 

αναψυχή, πολιτισµός 1.6 

εκπαίδευση 0 

ξενοδοχεία, εστιατόρια 5.4 

διάφορα αγαθά 2.9 

∆ιατροφή

οινόπνευµα-καπνός

ένδυση-υπόδηση

στέγαση, ύδρευση,

αγαθά οικιακής χρήσης

υγεία

µεταφορές

επ ικοινωνίες

αναψυχή, πολιτισµός

εκπαίδευση

ξενοδοχεία, εστιατόρια

διάφορα αγαθά

 

∆ιάγραµµα Β 
Μηνιαία συνολική αξία 

αγορών ≥ Χ € 

∆ιατροφή 9.1 

οινόπνευµα-καπνός 1.8 

ένδυση-υπόδηση 8.7 

στέγαση, ύδρευση, 13.9 

αγαθά οικιακής χρήσης 9.2 

υγεία 7.9 

µεταφορές 16 

επικοινωνίες 2.3 

αναψυχή, πολιτισµός 4.9 

εκπαίδευση 3.2 

ξενοδοχεία, εστιατόρια 8.9 

διάφορα αγαθά 14 

∆ιατροφή

οινόπνευµα-καπνός

ένδυση-υπόδηση

στέγαση, ύδρευση,

αγαθά οικιακής χρήσης

υγεία

µεταφορές

επ ικοινωνίες

αναψυχή, πολιτισµός

εκπαίδευση

ξενοδοχεία, εστιατόρια

διάφορα αγαθά

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, 1999 

 

           Τι παρατηρείς; 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 
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∆ραστηριότητα 2 

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι ποσοστιαίες δαπάνες των µέσων 

νοικοκυριών των 25 χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Σχολίασε  τα αποτελέσµατα του παρακάτω πίνακα: 

Ποσοστιαίες δαπάνες νοικοκυριών 
Χώρα ∆απάνες (%) 

σε 
κατοικία, 
νερό, 
ηλεκτρικό, κά. 

∆απάνες (%) 
σε τρόφιµα και 
µη αλκοολούχα 
ποτά 

∆απάνες (%) 
σε 
ρούχα και 
παπούτσια 

Ευρώπη 23 21,3 12,9   6,0 
Αυστρία 19,1 10,7   6,7 
Βέλγιο 23,1 13,7   5,4 
Γαλλία 24,1 14,4   4,5 
Γερµανία 23,8 11,7   5,5 
∆ανία 27,8 11,9   5,0 
Ελλάδα 15,6 15,3 10,1 
Ην. Βασίλειο 18,6   9,1   6,0 
Ιρλανδία 20,6   9,6   5,4 
Ισπανία 14,4 16,0   5,9 
Ιταλία 20,3 14,7   9,0 
Λουξεµβούργο 21,5   9,8   4,5 
Ολλανδία 21,2 11,2   5,5 
Πορτογαλία 10,6 18,6   7,1 
Σουηδία 29,4 12,6   5,2 
Φιλανδία 25,7 12,8   4,7 
Κύπρος 12,7 16,3   6,9 

Πηγή: Εurostat, 2005. 

 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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∆ραστηριότητα 3 

Σύµφωνα µε την έρευνα «Τα Ελληνικά Νοικοκυριά» της ICAP (6ος του 2005), 

οι εκτιµήσεις για τη µεταβολή της οικονοµικής τους κατάστασης των Ελληνικών 

Νοικοκυριών αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραµµα: 

19.4

15.7
18.7

16.5

10

39.9
43.1

27.2

36.2

32.1

40.7 41.2

54.2

47.3

58

0

10

20

30

40

50

60

70

1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04

Βελτιωµένη

Στάσιµη

Επιδεινωµένη

 

  

Συζήτησε µε τα µέλη της οικογένειάς σου και γράψε τις 

προβλέψεις του δικού σου νοικοκυριού. 

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

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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∆ραστηριότητα 4 

Σύµφωνα µε έρευνα της ICAP (6ος του 2005) που έγινε σε δείγµα 602 

νοικοκυριών, το 26,8% αυτών δεν κατάφερε να ισοσκελίσει τον οικογενειακό 

προϋπολογισµό το έτος 2004. 

Μελέτησε και σχολίασε το παρακάτω διάγραµµα: 
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 Πηγή: ICAP Τα Ελληνικά Νοικοκυριά, 6/2005 

 

Τι συµβαίνει στο δικό σου νοικοκυριό; Ο ετήσιος 

προϋπολογισµός είναι ελλειµµατικός, ισοσκελισµένος ή 

πλεονασµατικός; Γιατί; 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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∆ραστηριότητα 5 

Σύµφωνα πάντα µε την ίδια έρευνα, οι προσδοκίες για τη µεταβολή της 

οικονοµικής κατάστασης των Νοικοκυριών αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραµµα: 
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Γράψε και αιτιολόγησε την προσδοκώµενη µεταβολή της 

οικονοµικής κατάστασης των νοικοκυριών που περιγράφονται στο 

παραπάνω διάγραµµα.  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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 Ενότητα 4 

Η Επιχείρηση 

Από το πρώτο κεφάλαιο διαπιστώσαµε ότι η επιχείρηση αποτελεί βασική 

οικονοµική µονάδα. Πράγµατι, η επιχείρηση παράγει αγαθά και υπηρεσίες µε τη 

συµβολή των συντελεστών παραγωγής  (κεφάλαιο, εργασία). 

Ενδεικτικά παραδείγµατα επιχειρήσεων είναι: το περίπτερο της γειτονιάς σου, 

το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς σου, ένας αγροτικός συνεταιρισµός, ένα θέατρο, ένας 

εκδοτικός οργανισµός, µία βιοτεχνία ετοίµων ενδυµάτων κ.ά. 

Οι διάφορες επιχειρήσεις κατηγοριοποιούνται σύµφωνα µε τα παρακάτω 

κριτήρια: 

� Το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σύµφωνα µε αυτό διακρίνονται σε: α) 

δηµόσιες επιχειρήσεις, ιδιοκτήτης των οποίων είναι το κράτος, β) 

ιδιωτικές, ιδιοκτήτης των οποίων είναι ιδιώτης και γ) µεικτές επιχειρήσεις 

στις οποίες ένα ποσοστό ανήκει στο κράτος και το υπόλοιπο σε ιδιώτες. 

� Τη νοµική τους υπόσταση, οπότε διακρίνονται σε ατοµικές και 

εταιρικές επιχειρήσεις. Ιδρυτής και ιδιοκτήτης των ατοµικών επιχειρήσεων 

είναι ένα µόνο άτοµο που έχει την ευθύνη όλων των αποφάσεων και των 

συνεπειών τους. Οι εταιρικές επιχειρήσεις είναι οικονοµικές µονάδες που 

προέρχονται από τη σύµπραξη τουλάχιστον δύο ατόµων. ∆ιακρίνονται σε: 

α) προσωπικές που στηρίζονται στην προσωπικότητα των εταίρων και 

διαχωρίζονται σε οµόρρυθµες, ετερόρρυθµες και συµµετοχικές. β) 

κεφαλαιουχικές που στηρίζονται στο κεφάλαιο και διαχωρίζονται σε 

Ανώνυµες Εταιρείες και Εταιρείες Περιορισµένης ευθύνης. γ) Συλλογικές 

Εταιρείες στις οποίες ανήκουν οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις και οι 

συλλογικές οργανώσεις. 

� Τον τοµέα δραστηριότητας. Οι επιχειρήσεις ανάλογα µε τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες που προωθούν διακρίνονται σε επιχειρήσεις: α) 

πρωτογενούς τοµέα παραγωγής, β) δευτερογενούς τοµέα παραγωγής ή 

µεταποιητικές επιχειρήσεις και γ) τριτογενούς τοµέα παραγωγής, όπου 

ανήκουν όλες οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες (τραπεζικές, υγείας, 

ασφαλιστικές κλπ). Όσο περισσότερο ανεπτυγµένη είναι µία χώρα, τόσο 

υψηλότερο είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων τριτογενούς τοµέα 

παραγωγής. 

� Την έκταση των δραστηριοτήτων τους, έτσι διακρίνονται σε εθνικές 
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επιχειρήσεις, που αναπτύσσουν δράση στη χώρα εγκατάστασής τους, και 

σε πολυεθνικές επιχειρήσεις που επεκτείνουν τις δραστηριότητές και σε 

άλλες χώρες. 

� Το µέγεθός τους οπότε διακρίνονται σε: α) µικρές που απασχολούν 

λιγότερα από 50 άτοµα (και έχουν σύνολο ενεργητικού µέχρι 10.000.000 

Ευρώ) β) µεσαίες που απασχολούν από 50 άτοµα µέχρι και 249 (και έχουν 

σύνολο ενεργητικού µέχρι 43.000.000 Ευρώ) και γ) µεγάλες που 

απασχολούν περισσότερα από 250 άτοµα (και έχουν σύνολο ενεργητικού 

µεγαλύτερο από 43.000.000 Ευρώ). 

 

Είναι σηµαντική η συµβολή των επιχειρήσεων στην ανάπτυξη της οικονοµίας 

όχι µόνο διότι παράγουν αγαθά και υπηρεσίες, αλλά κυρίως διότι: 

α) απασχολούν σηµαντικό ποσοστό εργατικού δυναµικού και  

β) αυξάνουν την αυτοαπασχόληση. Η αυτοαπασχόληση δεν πρέπει να 

αποτελεί λύση ανάγκης ούτε να είναι αποτέλεσµα της έλλειψης θέσεων 

εργασίας στην οικονοµία. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το ποσοστό του εργατικού δυναµικού που 

αυτοαπασχολείται στην Ελλάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσοστό που αντανακλά 

τον µέσο όρο στην Ευρώπη. Πράγµατι, σύµφωνα µε τις δηµοσκοπήσεις του 

Ευρωβαρόµετρου οι Έλληνες, κυρίως λόγω ιδιοσυγκρασίας, επιθυµούν να είναι οι 

ίδιοι αφεντικά και να µην δουλεύουν για άλλους. 

Η επιχειρηµατικότητα και το µέγεθος µιας επιχείρησης είναι συνήθως έννοιες 

αλληλένδετες.  

 

Η επιχειρηµατικότητα, σύµφωνα µε το GEM1 ορίζεται ως κάθε 

προσπάθεια για δηµιουργία νέας επιχείρησης  ή νέας δραστηριότητας, όπως 

το ελεύθερο επάγγελµα, ή η δηµιουργία ενός επιχειρηµατικού οργανισµού ή η 

επέκταση ήδη υπάρχουσας επιχείρησης, που γίνεται από έναν ιδιώτη, από 

οµάδες ιδιωτών ή από επιχειρήσεις, που ήδη λειτουργούν. 

                                                 

1
 GEM: Global Entrepreneurship Monitor, ερευνητικό πρόγραµµα που µελετά την 

επιχειρηµατικότητα διαχρονικά και συγκριτικά σε ορισµένες χώρες του πλανήτη. 
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∆ραστηριότητα 1 
Η ενίσχυση, κυρίως των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, που εξασφαλίζουν 

υψηλό ποσοστό απασχόλησης, αποτελεί βασικό µοχλό για τη δηµιουργία 

απασχόλησης στην Ευρώπη.  

Μελέτησε τον παρακάτω πίνακα: 

Μερίδια απασχόλησης (%) 

Μέσος όρος αριθµού απασχολουµένων ανά επιχείρηση ως 

ποσοστό στα µερίδια απασχόλησης 
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0-9 10-99 100-499 0-499 500+ 

Αγγλία 2630 46 8 27 22 17 86 34 

Βέλγιο 490 49 6 30 25 16 71 29 

Γαλλία 1980 35 7 28 26 15 69 31 

∆ανία 170 33 9 31 33 16 80 20 

Ελλάδα 690 69 3 61 20 10 91 9 

Ιρλανδία 130 35 8 28 28 22 78 22 

Ισπανία 2460 63 4 43 27 13 82 18 

Ιταλία 3920 68 4 51 22 10 84 17 

Ολλανδία 420 28 10 28 26 19 73 28 

Πορτογαλία 500 59 5 34 31 17 82 18 

 

Πηγή: Ι.Χασσίδ και Α. Καραγιάννης (1999): Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελληνική Οικονοµία, 

Εκδόσεις Interbooks , σελ.34 

 

 Τι παρατηρείς;  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………........................................................... 
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∆ραστηριότητα 2 

Μελέτησε και σχολίασε τον παρακάτω πίνακα:  

Α/α ∆είκτες Έτος Ελλάδα ΕΕ-15 ΗΠΑ 

1. ΑΕΠ κατά κεφαλήν 2003 73,0 100,0 140,3 

2. Παραγωγικότητα εργασίας 2003 90,3 100,0 121,6 

3. Ποσοστό απασχ/σης Ηλικιωµένων (55-64) 2003 42,1 41,7 59,9 

4. Συνολικό ποσοστό απασχόλησης 2003 57,8 64,4 71,2 

5.  Επίδοση στην εκπαίδευση 2003 81,7 73,8 - 

6. ∆απάνη R&D ως % του ΑΕΠ 2003 0,6 2,0 2,7 

7. Επιχειρηµατικές επενδύσεις ως % 

του ΑΕΠ 

2003 21,8 16,7 - 

8. Συγκριτικά επίπεδα τιµών 2003 80,0 100,0 113,0 

9. % πληθυσµού σε κίνδυνο φτώχειας 2003 20,0 15,0 - 

10. % µακροχρόνιας ανεργίας 2003 5,1 3,0 - 

11. ∆ιασπορά των περιφ. % απασχόλησης 2003 3,6 12,0 - 

12. Εκποµπή καυσαερίων 2002 126,5 97,1 113,1 

13. Ένταση Ενέργειας στην Οικονοµία 2002 258,0 191,0 330,0 

14. Όγκος µεταφορών 2002 127,0 102,0 91,0 

 

Πηγή: Wim Kok  Facing the Challenge: Report of the High Level Group, November 2004. 

 

Γιατί, κατά τη γνώµη σου, οι επιχειρηµατικές επενδύσεις ως ποσοστό 

του ΑΕΠ αποτελούν βασικό κριτήριο Στρατηγικής της Λισσαβόνας; 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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∆ραστηριότητα 3 

Μελέτησε το παρακάτω διάγραµµα και συζήτησε µε τους συµµαθητές σου 

τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που προσδιορίζουν τη δηµιουργία των 

επιχειρήσεων: 

Προσδιοριστικοί (εσωτερικοί  και εξωτερικοί) παράγοντες της επιχείρησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι συµπεραίνεις; 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

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



 31 

∆ραστηριότητα 4 

Επέλεξε 7 επιχειρήσεις, που έχεις πρόσφατα επισκεφθεί, για να συµπληρώσεις 

τον παρακάτω πίνακα: 

 
Επιχείρηση Ιδιοκτησια

κό 
καθεστώς 

Νοµική 
Υπόσταση 

Τοµέας 
∆ραστηριό

τητας 

Μέγεθος Έκταση 
∆ραστηριό

τητας 

      

      

      

      

      

      

      

 
 

                       Τι παρατηρείς σε σχέση µε: 

α) Το µέγεθος της Επιχείρησης και τη Νοµική της υπόσταση; 

β) Το µέγεθος της Επιχείρησης και τον Τοµέα Παραγωγής; 

γ) Το µέγεθος της Επιχείρησης και την Έκταση της ∆ραστηριότητας της; 

Αιτιολόγησε τα συµπεράσµατά σου. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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∆ραστηριότητα 5 

 Μελέτησε και σχολίασε το παρακάτω κείµενο: 

Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, είναι σηµαντικό στοιχείο ενός 
στρατηγικού σχεδιασµού και αποτελεί ορόσηµο ενός ώριµου παγκόσµιου πολιτισµού 
καθώς και συστατικό µέρος µιας δυναµικής οικονοµίας που σέβεται το περιβάλλον και 
έχει κοινωνικές ευαισθησίες. 
 Η έννοια της κοινωνικής ευθύνης εφαρµόζεται  
α) Στο εργασιακό περιβάλλον: Οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις βοηθούν το 
εργατικό δυναµικό να αναπτύσσει τις δυνατότητές του, παρέχοντάς του ισότητα 
ευκαιριών, συνεχή εκπαίδευση επιµόρφωση, σεβασµό της προσωπικότητας του 
ατόµου, καθώς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. 
β) Στον χώρο της «επιχειρηµατικής ηθικής» και της «εταιρικής 
διακυβέρνησης»: Η «επιχειρηµατική ηθική» καθορίζει πως µια επιχείρηση 
εφαρµόζει και αναπτύσσει αξίες, όπως διαφάνεια στις συναλλαγές, εµπιστοσύνη και 
σεβασµό στις θεσµοθετηµένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 
γ) Στον χώρο των πελατειακών σχέσεων, εστιάζοντας την προσοχή των 
επιχειρήσεων στην ποιοτική εξυπηρέτηση. 
δ) Στον χώρο των σχέσεων της επιχείρησης µε τους µετόχους της και 
ιδιαίτερα µε τους µικρούς µετόχους. Ύστατος εταιρικός σκοπός πρέπει να είναι η 
µεγιστοποίηση του οφέλους των µετόχων. 
ε) Στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος: Η σωστή διαχείριση και 
εξοικονόµηση ενέργειας, η αποφυγή διασκόρπισης τοξικών αποβλήτων, η 
ανακύκλωση υλικού και η αύξηση της χρήσης ανανεούµενων πηγών ενέργειας, 
αποτελούν συγκεκριµένες στρατηγικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, οι οποίες 
εισάγονται και αναπτύσσονται από κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις, παράλληλα 
όµως βοηθούν στην ελαχιστοποίηση του µακροχρόνιου κόστους παραγωγής. 
  
 
Πηγή ΤΑΣΕΙΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (2002): Η Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων, σ.σ. 
130 – 131. 

 
Μπορείς να σκεφτείς και να γράψεις ένα παράδειγµα επιχείρησης για 

κάθε µια από τις προαναφερόµενες πέντε εφαρµογές της κοινωνικής ευθύνης 

των επιχειρήσεων; 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................ 
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∆ραστηριότητα 6 

 Επίλεξε µία επιχείρηση, την οποία θα επισκεφθείς µαζί µε τους 

συµµαθητές σου. 

Σχεδίασε τη δοµή και την οργάνωση της επιχείρησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολίασε τη δοµή της επιχείρησης. 

.................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
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∆ραστηριότητα 7 

 Να επιλέξεις έναν επιχειρηµατία για να του ζητήσεις µία συνέντευξη. Η 

συνέντευξη µπορεί να γίνει είτε στο σχολείο, είτε στην επιχείρησή του. Προσπάθησε 

να συντάξεις ερωτήσεις που θα ήθελες να του κάνεις. Ενδεικτικές ερωτήσεις που 

µπορείς να χρησιµοποιήσεις είναι οι παρακάτω: 

Ενδεικτικές ερωτήσεις 

� Ποια ήταν η ιδέα που σας ώθησε στη δηµιουργία της επιχείρησης; 

� Γιατί επιλέξατε τη γειτονιά µας για τόπο εγκατάστασης της επιχείρησής σας; 

� Πόσους ανθρώπους απασχολείτε; 

� Ποιοι προσδοκάτε να είναι οι πελάτες σας; 

� Πώς σχεδιάζετε να αυξήσετε τις πωλήσεις σας; 

� Πώς εκµεταλλεύεστε τα κέρδη σας; 

� Πιστεύετε ότι η επιχείρησή σας βοηθάει στην ανάπτυξη της τοπικής περιοχής; Αν 

ναι, µε ποιο τρόπο; 

� Η δική σας επιχείρηση επηρεάζει άλλες επιχειρήσεις στην τοπική κοινωνία; Αν ναι 

ποιες; 

� Υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις, που πωλούν ίδια προϊόντα , στη γειτονιά µας; 

� Θα θέλατε να εγκατασταθούν στη γειτονιά µας νέες επιχειρήσεις που να πωλούν 

ίδια προϊόντα µε τα δικά σας;  

 

Στη συνέχεια να γράψετε τρεις βασικές ερωτήσεις που 

τελικά κάνατε στον επιχειρηµατία και τις αντίστοιχες 

απαντήσεις του επιχειρηµατία: 

 

∆ηµοσιογράφος: 

............................................................................................................................

....................................................................................................... 

Επιχειρηµατίας: 

............................................................................................................................

......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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∆ηµοσιογράφος: 

............................................................................................................................

....................................................................................................... 

Επιχειρηµατίας:  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

∆ηµοσιογράφος: 

............................................................................................................................

....................................................................................................... 

Επιχειρηµατίας:  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Σχολίασε τις απαντήσεις του επιχειρηµατία. Τι συµπεραίνεις; 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

....................................... 
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Ενότητα 5 

                                  Επιχειρηµατικότητα  
 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο αναφέραµε ότι ως επιχειρηµατικότητα ορίζεται 

κάθε προσπάθεια για δηµιουργία νέας επιχείρησης ή επέκταση της ήδη υπάρχουσας 

επιχείρησης.   

Ο όρος επιχειρηµατικότητα προέρχεται από το ρήµα επιχειρώ που σηµαίνει 

ότι ενεργώ µε συγκεκριµένο στόχο. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι 

"επιχειρηµατικότητα είναι  η δέσµη προδιάθεσης, νοοτροπίας και ικανοτήτων που 

ενυπάρχει ή καλλιεργείται στα άτοµα και εφόσον υπάρξουν κατάλληλες συνθήκες 

µετουσιώνεται σε ανάληψη επιχειρηµατικής δραστηριότητας1". 

Το περιεχόµενο της ευρείας έννοιας της "επιχειρηµατικότητας" αποτελείται 

από: 

� Ανάληψη κινδύνου. 

� Οργάνωση συντελεστών παραγωγής µε σκοπό να επιτευχθεί ο στόχος της 

οικονοµικής δραστηριότητας. 

� Αρµοδιότητα λήψης αποφάσεων. 

� Ενσυνείδητη προσπάθεια εντοπισµού "ευκαιριών" κέρδους. 

� Ανάληψη ευθύνης για τα αποτελέσµατα όλων των προαναφερόµενων 

ενεργειών (είτε θετικά είτε αρνητικά είναι).  

 

Σηµειώνεται ότι κατά τον A. Shapiro (1971) οι παράγοντες καθορίζουν την 

ανάπτυξη προδιάθεσης για επιχειρηµατικότητα και συνεπαγόµενη ανάληψη 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας είναι: 

I. Κάποιο γεγονός που συνεπάγεται "απώλεια ισορροπίας" στην 

κοινωνικοοικονοµική κατάσταση του ατόµου. Τα γεγονότα που διαταράσσουν 

την "ισορροπία"  του ατόµου προκύπτουν είτε από το περιβάλλον του ατόµου 

(εξωτερικοί παράγοντες) είτε από το ίδιο το άτοµο (εσωτερικοί παράγοντες). 

Στην κατηγορία των εσωτερικών παραγόντων εντάσσονται η εµφάνιση 

κάποιας επιχειρηµατικής ευκαιρίας, µιας ιδέας, κάποιου ατόµου που προσφέρει 

συνεργασία καθώς και η αίσθηση της "απογοήτευσης" που συχνά 

                                                 

1 Ι. Χασσίδ (2002) Επιχειρηµατικότητα στον Ελληνικό Αγροτικό Τοµέα, ΤΑΣΕΙΣ, ειδική ετήσια 

έκδοση 2002, σελ 144 
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παρατηρείται όταν το άτοµο είτε δεν εργάζεται (είναι άνεργο), είτε δεν αντλεί 

ικανοποίηση από την εργασία του (υπο- απασχολείται).  

II. Προδιάθεση για επιχειρηµατικότητα ως στοιχείο του χαρακτήρα και της 

προσωπικότητας του ατόµου. 

III. Κοινωνική αποδοχή της επιχειρηµατικής συµπεριφοράς  στο πολιτισµικό 

περιβάλλον που δρα ο επιχειρηµατίας. 

IV. ∆ιαθεσιµότητα πόρων (κεφαλαίου και ανθρώπων) που καθιστούν εφικτή την 

υλοποίηση της πιθανής επιλογής για ανάληψη επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας και για δηµιουργία επιχείρησης.  

 

Σε γενικές γραµµές θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι η ανάπτυξη της 

επιχειρηµατικότητας εξαρτάται από:  

α) το εξωτερικό κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον και, 

β)  τα χαρακτηριστικά των ατόµων και από. 

Σχετικά µε το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, οι παράγοντες που 

ευνοούν την ενθάρρυνση και τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας είναι: 

Ι) Τεχνολογικοί παράγοντες. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει δηµιουργήσει 

νέα προϊόντα. Εκτιµάται, σύµφωνα µε στοιχεία πρόσφατων ερευνών, ότι το 20% των 

προϊόντων που βρίσκονται σε χρήση στην εποχή µας δεν υπήρχαν πριν από µια 

δεκαετία. 

ΙΙ) Οικονοµικοί παράγοντες. Η αύξηση του εισοδήµατος  και των 

δυνατοτήτων χρηµατοδότησης  καθώς και οι µεταβολές στην αποταµιευτική 

συµπεριφορά των καταναλωτών, έχουν συντελέσει στην αύξηση της ζήτησης για 

διάφορα προϊόντα µε συνεπαγόµενη αύξηση της προσφοράς των προϊόντων αυτών. 

ΙΙΙ) ∆ηµογραφικοί παράγοντες. Οι δηµογραφικές µεταβολές που οδηγούν στη 

γήρανση του πληθυσµού συµβάλλουν στη δηµιουργία και εξάπλωση επιχειρήσεων 

κυρίως παροχής υπηρεσιών. 

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης1 για την 

ανταγωνιστικότητα 2004 του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι πιο προβληµατικοί 

παράγοντες που εµποδίζουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα, είναι οι 

παρακάτω: 

� Μη αποδοτική γραφειοκρατία.  Επισηµαίνεται ότι σε καµία άλλη χώρα, από 

                                                 

1
 Ετήσια έκθεση για την ανταγωνιστικότητα 2004, σελ. 44, Υπουργείο Ανάπτυξης. 
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τις  χώρες που εξετάζονται, δεν προτάθηκε η "µη αποδοτική 

γραφειοκρατία" µε τόσο υψηλό ποσοστό ως ο πλέον προβληµατικός 

τοµέας για την επιχειρηµατικότητα. 

� Φορολογικές ρυθµίσεις 

� Περιοριστικές πρακτικές στην αγορά εργασίας 

� Φορολογικοί συντελεστές 

� ∆ιαφθορά. Σηµειώνεται ότι η τεκµηρίωση της έκτασης της διαφθοράς είναι 

ιδιαίτερα δύσκολη και εποµένως οι εκτιµήσεις για την έκταση του 

φαινοµένου υπόκεινται σε αβεβαιότητα. 

� Πολιτική αστάθεια 

� Ανεπαρκής υποδοµή 

� Πρόσβαση στη χρηµατοδότηση  

� Ανεπαρκώς εκπαιδευµένο εργατικό δυναµικό 

� Φτωχή εργασιακή ηθική 

� Πληθωρισµός 

� Κυβερνητική αστάθεια 

 

∆εδοµένου ότι ο επιχειρηµατίας έχοντας στη διάθεσή του διάφορες ειδικές 

γνώσεις και πληροφορίες για την αγορά, προσπαθεί να αναγνωρίσει και να 

αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία κέρδους που παρουσιάζεται λόγω των διαφόρων 

ανισορροπιών που κυριαρχούν στην οικονοµική ζωή, αποδίδονται σε αυτόν διάφορα 

χαρακτηριστικά.  

Γενικά, οι επιχειρηµατίες είναι έτοιµοι να κινητοποιήσουν τις δυνάµεις τους για 

την πραγµατοποίηση µιας ιδέας. Σύµφωνα µε έρευνα της MRB (1998) το 91% των 

Ελλήνων επιχειρηµατιών δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους αποτελεί δραστηριότητα µε 

την οποία απασχολούνται περισσότερες από 50 ώρες εβδοµαδιαίως. Η ανησυχία του 

πνεύµατος και η αναγκαιότητα για την υλοποίηση της ιδέας τους συχνά οδηγεί τους 

επιχειρηµατίες στην ανάληψη κινδύνων (ρίσκων) καθώς και στην ανάληψη των 

συνεπαγόµενων ευθυνών τους.  

∆εδοµένου ότι οι επιχειρηµατίες για την επίτευξη της ιδέας τους έρχονται σε 

επαφή µε άτοµα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, 

αναµένεται να διαθέτουν χαρακτηριστικά ηγέτη. Αναµένεται επίσης να έχουν 

αναλυτική σκέψη και ικανότητες, ώστε να κάνουν συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση των 

δράσεων τους για την επίτευξη της ιδέας τους. 

Ενδεικτικά αναµενόµενα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του 
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επιχειρηµατία , σύµφωνα µε την πρόσφατη βιβλιογραφία, είναι: 

� Είναι άνθρωποι ανεξάρτητοι. Επιθυµούν να συνεχίσουν µόνοι. Μπορεί να 

θεωρηθούν πεισµατάρηδες και άνθρωποι που προκαλούν αναστάτωση στην 

κοινωνία τους (D. L. Sexton, N. Bowman, 1985). 

� Έχουν φαντασία και επιµονή (Ε. Β. Roberts, 1989). 

� Οι επιτυχηµένοι επιχειρηµατίες προσπαθούν να προσδιορίσουν τους κινδύνους 

που θα αντιµετωπίσουν και να τους µειώσουν στο ελάχιστο (W. B. Gartner, 

1990). 

� Οι άντρες επιχειρηµατίες έλκονται περισσότερο από την απόκτηση χρήµατος 

ενώ οι γυναίκες επιχειρηµατίες έλκονται περισσότερο  από την επίτευξη 

αναγνώρισης και αυτονοµίας (H. Brandstatter, 1997). 

� Έχουν ικανότητα να πείθουν (V. Kisfavi, 2002). 

 

Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά προσδιορίζουν την προδιάθεση 

επιχειρηµατικότητας, η οποία εξωτερικεύεται, εάν ενθαρρύνεται και από: 

� τους γονείς - την οικογένεια,  

� το κοινωνικό περιβάλλον. 

� την εκπαίδευση  

� τις αξίες και τους στόχους ζωής του υποψήφιου επιχειρηµατία. 

 

Συµπερασµατικά, τα  ατοµικά χαρακτηριστικά σε συνδυασµό µε την επίδραση 

του κοινωνικοοικονοµικού περιβάλλοντος του ατόµου συµβάλλουν στην ενδεχόµενη 

απόφασή του για έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 
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∆ραστηριότητα 1 

Μελέτησε και σχολίασε τον παρακάτω πίνακα: 

Μέτρηση εµποδίων για την ίδρυση µιας επιχείρησης, 2004 

Χ
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∆
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Αυστρία  9 7 29 11 64,1 15 

Βέλγιο 4 2 34 13 14,1 3 

Γαλλία 7 5 8 3 0,0 1 

Γερµανία 9 7 45 16 48,8 12 

∆ανία 4 2 4 1 48,8 12 

Ελλάδα 15 10 38 14 125,7 19 

Ην. Βασίλειο 6 4 18 8 0,0 1 

Ιρλανδία 4 2 24 9 0,0 1 

Ιταλία 9 7 13 5 11,2 2 

Ισπανία 7 5 108 21 16,9 4 

Ολλανδία 7 5 11 4 66,2 16 

Πορτογαλία 11 9 78 20 39,5 8 

Σουηδία 3 1 16 7 36,9 7 

Φιλανδία 3 1 14 6 29,3 6 

ΕΕ -15       

ΗΠΑ 5 3 5 2 0,0 1 

Ιαπωνία 11 9 31 12 74,9 17 

Πηγή: Doingbusiness in 2005, a copublication of the World Bank, the International 
Finance Corporation and Oxford University Press. 

 

Τι παρατηρείς; 

Πώς κατά τη γνώµη σου θα µειωθούν τα εµπόδια για την ίδρυση µιας 

επιχείρησης στην Ελλάδα; 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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



 41 

∆ραστηριότητα 2 

Μελέτησε και σχολίασε τον παρακάτω πίνακα: 

Εµπόδια στην Επιχειρηµατικότητα (χώρες του ΟΟΣΑ), 2003 

 

Χώρα 

Συνολικός 

δείκτης: 

Εµπόδια στην 

Επιχειρηµατικ

ότητα 

Υποδείκτης: 

∆ιοικητικά 

εµπόδια στην 

ίδρυση νέων 

επιχειρήσεων 

Υποδείκτης: 

Ρυθµιστική 

και 

∆ιοικητική 

αδιαφάνεια 

 

Υποδείκτης: 

Εµπόδια στον 

ανταγωνισµό 

Αυστραλία 1,1 1,0 1,2 1,5 

Αυστρία 1,6 2,8 0,4 0,8 

Βέλγιο 1,6 1,7 2,2 0,6 

Γαλλία 1,6 1,9 1,3 1,4 

Γερµανία 1,6 1,6 2,2 0,5 

Ελλάδα 1,6 2,6 0,6 0,5 

Ελβετία 1,9 1,7 3,1 0,7 

Ην. Βασίλειο 0,8 0,7 1,2 0,4 

ΗΠΑ 1,2 1,0 1,3 1,5 

Ιαπωνία 1,4 1,9 1,2 0,6 

Ιρλανδία 0,9 0,5 2,1 0,3 

Ισπανία 1,6 2,8 0,4 0,4 

Ιταλία 1,4 2,4 0,4 0,6 

Καναδάς 0,8 0,9 0,5 0,7 

Κορέα 1,7 2,2 1,2 1,0 

Μεξικό 2,2 3,1 0,4 2,9 

Νορβηγία 1,0 1,0 1,2 0,6 

Σουηδία 1,1 1,2 1,1 0,6 

Τουρκία 2,5 2,7 3,4 0,5 

Φιλανδία 1,1 1,3 1,2 0,4 

Πηγή: OECD (2005): "Product market regulation in OECD Countries: 1998 to 2003". WP No 
419. 

  Τι παρατηρείς; 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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∆ραστηριότητα 3 

 Στον παρακάτω πίνακα  καταγράφονται ιεραρχικά τα κίνητρα 

επιχειρηµατικότητας ανά φύλο, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα έρευνας που διεξήχθη 

στην Ελλάδα.  

Πίνακας 5.3 

Βαθµίδα 

κατάταξης 

Άνδρες Γυναίκες 

1. Κέρδος Προτίµηση 

2. Προτίµηση Κέρδος 

3. Ανεξαρτησία Ανεξαρτησία 

4. Ιδέα Ιδέα 

5. Ικανότητες Ικανότητες 

6. Κύρος Σπουδές 

7. Ανάγκη Κύρος 

8. Παράδοση Παράδοση 

9. Συνέταιρος Συνέταιρος 

10. Σπουδές Ανάγκη 

11. Επίδραση από 

περιβάλλον 

Επίδραση από 

περιβάλλον 

12. Μίµηση Μίµηση 

Πηγή: Ι. Χασσίδ και Α. Καραγιάννης (1999): Η επιχειρηµατικότητα στην Ελληνική οικονοµία: 
Οικονοµική και Κοινωνική Προσέγγιση, Εκδόσεις Ιnterbooks. 
 

Τι παρατηρείς; 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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∆ραστηριότητα 4 

 Σχολίασε το παρακάτω διάγραµµα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ιωαννίδης Σ., Πολίτης Τ. Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα, πρώτα συγκριτικά 
αποτελέσµατα από την έρευνα GEM, ΙΟΒΕ, 2003 

 

  Τι παρατηρείς; 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………… 



 44 

∆ραστηριότητα 5 

Συζήτησε µε το κοινωνικό σου περιβάλλον σχετικά µε τα δεδοµένα που πρέπει  

να λάβει ο υποψήφιος επιχειρηµατίας και τους κινδύνους που πρέπει να αντιµετωπίσει 

για να επιτύχει στην Ελλάδα. 

  Κατάγραψε και αιτιολόγησε τα αποτελέσµατα της συζήτησης .  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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∆ραστηριότητα 6 

Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό απασχόλησης του 

πληθυσµού ηλικίας 16-64 ετών της Ελλάδος υστερεί από το αντίστοιχο µέσο ποσοστό 

των χωρών µελών της Ευρώπης των 15 και της Ευρώπης των 25.  

Πράγµατι, κατά το έτος 2003 το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα 

ανερχόταν στο 57,8% ενώ το αντίστοιχο µέσο ποσοστό της Ευρώπης των 15 ήταν 

64,4% και της Ευρώπης των 25 ανερχόταν στο 62,9%. 

Λαµβάνοντας υπόψη σου το κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον της Ελλάδος 

κατάγραψε τον προβληµατισµό σου σχετικά µε τη συµβολή της επιχειρηµατικότητας  

- µέσω της αυτοαπασχόλησης- στη µείωση του ποσοστού ανεργίας:  

α) του πληθυσµού β) των νέων και γ) των γυναικών. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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∆ραστηριότητα 7 

 Μελέτησε τις παρακάτω φράσεις Ελλήνων Επιχειρηµατιών: 

«…..Ο επιτυχηµένος επιχειρηµατίας δεν πρέπει να αποθαρρύνεται 

ποτέ….Κάποιες φορές στην πορεία µου, είχα φτάσει σε αδιέξοδο και νόµιζα ότι όλα 

είχαν τελειώσει. Κατάλαβα ότι οι καταστάσεις αλλάζουν, όταν έχεις υποµονή και 

επιµονή ν’ αντεπεξέλθεις…….» 

«…….Ποιότητα, συνέπεια, συνέχεια. Να µην ξεχνάς ποτέ τα οράµατά 

σου, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες συγκυριών…….είναι θέµα θέλησης…..» 

«Μια επιχείρηση, παράλληλα µε την οικονοµική αποστολή της, έχει και 

µεγάλες κοινωνικές ευθύνες. Είναι µέρος της κοινωνίας των πολιτών και πρέπει να 

συνεισφέρει στην πρόοδό της.» 

 Πηγή: Ιστορίες Επιτυχίας Ελλήνων Επιχειρηµατιών, Τ. Α΄, National Communication 

S.A. 

 

Τι συµπεραίνεις;  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ενότητα 6 

Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα 

 

 
Αναφέραµε ήδη ότι οι επιχειρηµατίες έλκονται από την καινοτοµία και 

ενεργοποιούν όλες τους τις δυνάµεις για την υλοποίηση της ιδέας τους. 

Σύµφωνα επίσης µε τη διεθνή βιβλιογραφία, η επιχειρηµατικότητα στις µέρες 

µας αναπτύσσεται µέσω: 

α) στρατηγικών νεωτερισµών που µετατρέπουν µικρές εξειδικευµένες αγορές 

σε µεγάλες µαζικές αγορές,  όπως για παράδειγµα είναι οι εταιρείες που αφορούν 

πωλήσεις κυρίως ηλεκτρονικών προϊόντων µέσω του δια-δικτύου. 

β) επαναστατικών νεωτερισµών που υποκαθιστούν τις υφιστάµενες µεθόδους 

παραγωγής και διανοµής, όπως για παράδειγµα είναι η κινητή τηλεφωνία. 

γ) νέων µοντέλων επιχειρηµατικής και διαχειριστικής οργάνωσης, όπως είναι 

τα συστήµατα δια-δικτυακών επιχειρήσεων . 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ιδέα / η καινοτοµία αποτελούν τον 

πυρήνα της σύγχρονης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Πράγµατι, η επιχειρηµατική 

διαδικασία ξεκινά µε τον προσδιορισµό και την αξιολόγηση µιας ιδέας, της 

επιχειρηµατικής ιδέας. 

 

Μια επιχειρηµατική ιδέα οδηγεί σε ένα ή περισσότερα προϊόντα. ∆ηλαδή σε: 

� Ανάπτυξη νέου αγαθού ή υπηρεσίας, που επιτυγχάνεται από την 

επιχείρηση (π.χ. η ιδέα για ψωµί χωρίς κόρα που υλοποιείται από µία 

βιοµηχανία ψωµιού). 

� Πώληση νέου αγαθού ή υπηρεσίας 

� ∆ηµιουργία νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας που απαιτεί ανάπτυξη η 

πώληση περισσοτέρων του ενός προϊόντος. 

 

Η απόφαση ενός ατόµου να αναλάβει µία επιχειρηµατική δραστηριότητα 

προκύπτει κυρίως από την παρατήρησή του για την έλλειψη του προϊόντος στην 

αγορά, όπως για παράδειγµα συνέβη για παράδειγµα και στην περίπτωση του post it, 

που ακολουθεί: 
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Τα σηµειώµατα POST IT 

Μερικές φορές ένα καινούργιο προϊόν παράγεται από την τροποποίηση ενός 
παλαιότερου. Ένας άλλος τρόπος είναι να προσδιοριστεί πως ένα προϊόν µπορεί να 
προωθηθεί στην αγορά, για να χρησιµοποιηθεί από συγκεκριµένη οµάδα 
καταναλωτών.  

Η εταιρεία “Χ” είναι γνωστή για πολλά προϊόντα, όπως για κόλλες και 
γυαλόχαρτα. Μερικά χρόνια πριν ένας από τους διευθυντές της “Χ”, που ήταν µέλος 
στην χορωδία της εκκλησίας, ήθελε να σηµαδεύει τις σελίδες του υµνολογίου του για 
να µπορεί να τις βρίσκει γρήγορα. Ο σελιδοδείκτης δεν τον εξυπηρετούσε, επειδή 
εύκολα µπορούσε να γλιστρήσει και να πέσει. Ο ∆ιευθυντής είχε ανάγκη από κάτι που 
θα κολλούσε στη σελίδα χωρίς να τη σχίζει. Στο εργοστάσιο, ο ∆ιευθυντής ρώτησε 
ένα από τα στελέχη του τµήµατος Έρευνας και Ανάπτυξης, αν υπήρχε κάποιο 
είδος κόλλας που θα έκανε ακριβώς αυτό.  Πράγµατι υπήρχε, αλλά ποτέ δεν είχε 
προωθηθεί στην αγορά επειδή η συγκολλητική ουσία δεν ήταν αρκετά ισχυρή για 
βιοµηχανική χρήση. Μετά από εντολή του ∆ιευθυντή, παράχθηκε µια παρτίδα κόλλας 
και εφαρµόστηκε σε µικρά κοµµάτια χαρτί που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν 
σαν σελιδοδείκτες. 

Στη συνέχεια ο ∆ιευθυντής που είχε ζητήσει το προϊόν, άρχισε να σκέφτεται 
ότι θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί πολύ περισσότερο απ΄ ότι ένας σελιδοδείκτης: Οι 
γραµµατείς θα µπορούσαν να τα επικολλούν επάνω σε φακέλους και οι διευθυντές 
για να στέλνουν σηµειώµατα µαζί µε τις επιστολές και τα υποµνήµατα. 

Προσπαθώντας να κεντρίσει το ενδιαφέρον για το προϊόν, ο ∆ιευθυντής 
παρήγγειλε µία µεγάλη παρτίδα από τα αυτοκόλλητα σηµειώµατα, που τα ονόµασε 
Post-it, και άρχισε να τα µοιράζει στις γραµµατείς της εταιρείας.  

Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα πολύς κόσµος άρχισε να τα ζητάει. Τότε ο 
∆ιευθυντής έδωσε εντολή να διακοπεί η προµήθεια και είπε σε όλους όσοι ήθελαν το 
προϊόν να επικοινωνήσουν µε το Τµήµα Μάρκετινγκ. Όταν το αρµόδιο τµήµα 
κατακλύστηκε µε τηλεφωνήµατα για τα αυτοκόλλητα σηµειώµατα Post-it, βγήκε το 
συµπέρασµα ότι υπήρχε ισχυρή ζήτηση για το προϊόν και άρχισε η παραγωγή σε 
ευρεία κλίµακα. 

Σήµερα τα αυτοκόλλητα σηµειώµατα Post-it είναι µία από τις µεγαλύτερες και 
πλέον επιτυχηµένες σειρές παραγωγής της εταιρείας “Χ”. 

Πηγή: Kuratko, D. & Hodgetts, R. (2004): “Entrepreneurship: Theory- Process-
Practice, South Western Thomson, 6th Edition  

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι σύµφωνα µε έρευνα της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας 

και Τεχνολογίας που πραγµατοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγµα 350 Ελληνικών 

επιχειρήσεων, οι βασικότερες πηγές άντλησης των επιχειρηµατικών ιδεών 

είναι:  

� Η ∆ιοίκηση της Επιχείρησης  

� Η εξειδικευµένη ζήτηση των πελατών  

� Τα ανταγωνιστικά προϊόντα 

� Η διεθνής βιβλιογραφία 

� Η συνεργασία µε άλλες επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα. 

Επισηµαίνεται ακόµη, ότι η συµµετοχή του πελάτη στη σύλληψη και 

ανάπτυξη µιας ιδέας είναι ιδιαίτερα σηµαντική. 
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Για τη σύλληψη των επιχειρηµατικών ιδεών χρησιµοποιούνται συνήθως 

δηµιουργικές τεχνικές που στηρίζονται στη δηµιουργικότητα και τη φαντασία (π.χ. 

brainstorming) και αναλυτικές τεχνικές που στηρίζονται στις αναλυτικές ικανότητες 

του ατόµου (π.χ. µελέτη συνθηκών αγοράς του προϊόντος). 

Οι βασικότερες1 τεχνικές σύλληψης επιχειρηµατικών ιδεών είναι: 

� Η προσαρµογή, δηλαδή,  η τροποποίηση ή η µερική µετατροπή 

υπάρχοντος προϊόντος. 

� Η άθροιση, δηλαδή ο συνδυασµός διαφόρων χαρακτηριστικών προϊόντων 

σε ένα προϊόν ή ο συνδυασµός λειτουργιών προϊόντων σε ένα προϊόν. 

� Η ανάλυση ιδιοτήτων ενός προϊόντος. 

� Η εφαρµογή υπάρχοντος προϊόντος σε νέες λειτουργίες. 

� Ο καταιγισµός ιδεών (brainstorming). 

� Η ανάλυση καταγεγραµµένων προβληµάτων. 

� Ο προβληµατισµός µε σκοπό την πληρέστερη δυνατή πληροφόρηση για 

τις συνθήκες της αγοράς. 

 

Προτείνεται, µετά τη σύλληψη της επιχειρηµατικής ιδέας, να  ακολουθεί η 

αξιολόγησή της προκειµένου να διερευνηθεί η αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής 

της. 

Η επιχειρηµατική ιδέα συνήθως αξιολογείται ως προς: 

� τη δυνατότητα της εµπορικής αξιοποίησης,  

� τη διάρκειά της,  

� την ικανότητα παραγωγής, δηλαδή την τεχνογνωσία παραγωγής και τη 

διαθεσιµότητα πρώτων υλών για την παραγωγή της και,  

� τη δυνατότητα ανάπτυξή της στην αγορά, δηλαδή την αναµενόµενη 

ανταγωνιστική της θέση, την αναµενόµενη προστιθέµενη αξία της και την 

αναµενόµενη διαθεσιµότητα των χρηστών. 

Παρά την αξιολόγηση της επιχειρηµατικής ιδέας είναι σκόπιµο να γίνει η 

δοκιµή της στην αγορά - στόχο µε σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε την 

πρόθεση των πελατών να αγοράσουν το προϊόν που περιγράφει η νέα ιδέα.  

Για την ανάπτυξη της καινοτοµίας µε στόχο την παραγωγή νέων προϊόντων ή 

τη µείωση του κόστους παραγωγής ή τη βελτίωση της ποιότητας των ήδη 

παραγόµενων προϊόντων (αγαθών ή υπηρεσιών), απαιτείται η δηµιουργία 

                                                 

1
 Rochford, L. (1991). 
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συστήµατος διάχυσης της τεχνολογίας στον παραγωγικό τοµέα.  

Η διεθνής εµπειρία δείχνει ότι οι χώρες που είναι πρωτοπόρες σε έρευνα και 

τεχνολογία επιτυγχάνουν υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης.  

Έχει καταγραφεί θετική σχέση µεταξύ των επενδύσεων µιας χώρας ή 

µιας επιχείρησης σε έρευνα και τεχνολογία και στην ανάπτυξή τους.  

Γι αυτό παρατηρείται πολλές επιχειρήσεις να επιλέγουν να δαπανούν µεγάλα 

ποσά, για να έχουν πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες. Οι υψηλές όµως επενδύσεις των 

επιχειρήσεων σε έρευνα και τεχνολογία προϋποθέτουν, από πλευράς προσωπικού 

των επιχειρήσεων, εξειδικευµένες γνώσεις υψηλού επιπέδου. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας / 

τεχνογνωσίας στους βασικούς της κλάδους πραγµατοποιήθηκε αρχικά από τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις. Η ουσιαστική αναβάθµιση του τεχνολογικού επιπέδου της 

Ελληνικής οικονοµίας προϋποθέτει, µεταξύ των άλλων, την αύξηση των δαπανών για 

έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη.  

Σηµειώνεται ότι το 2001 το ποσοστό των δαπανών στο ΑΕΠ για έρευνα και 

τεχνολογική ανάπτυξη στην Ελλάδα ανερχόταν στο 0,66% ενώ, το αντίστοιχο 

ποσοστό της ΕΕ των 15 ανερχόταν στο 1,86% του ΑΕΠ και της ΕΕ των 25 ανερχόταν 

στο 1,83% του ΑΕΠ ενώ, ο  στόχος της Λισσαβόνας για το 2010 είναι 3% του ΑΕΠ. 

∆εδοµένου ότι η δραστηριότητα του ιδιωτικού τοµέα σε Έρευνα και 

Τεχνολογική ανάπτυξη είναι καθοριστική για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, 

η Ευρωπαϊκή Ένωση  έθεσε ως στόχο η δαπάνη των επιχειρήσεων σε έρευνα και 

τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑ) να ανέρχεται στο 2% του ΑΕΠ το 2010.   

Επισηµαίνεται ότι η  δαπάνη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, σύµφωνα µε 

στοιχεία του ΟΟΣΑ, το 2001  ανερχόταν µόλις  στο 0,21% του ΑΕΠ ενώ  τα 

αντίστοιχα µέσα ποσοστά της ΕΕ των 15 είναι 1,21% του ΑΕΠ και της ΕΕ των 25 

είναι 1,17% του ΑΕΠ.  
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∆ραστηριότητα 1 

Μελέτησε τα αποτελέσµατα του παρακάτω πίνακα: 

Έρευνα - Τεχνολογία - Καινοτοµία  

Αρ. Ερευνητών 

ανά 1000 

κατοίκους (OECD, 

2000) 

Απασχολούµενοι σε 

βιοµ. Κλάδους µέσης και 

υψηλής τεχνολογίας ως 

% συνολικής 

απασχόλησης (In. 2003) 

Απασχολούµενοι σε 

υπηρεσίες υψηλής 

τεχνολογίας ως % 

συνολικής απασχόλησης 

(In. 2003) 

Χώρες 

% Κατάταξη % Κατάταξη % Κατάταξη 

Γαλλία  7,1 2 6,82 8 4,06 4 

Γερµανία  6,7 3 11,36 1 3,33 5 

Ελλάδα 3,8 7 2,20 12 1,76 10 

Ιρλανδία 5,0 5 6,89 7 4,30 3 

Ισπανία 4,9 6 5,35 9 2,50 9 

Ιταλία 2,9 9 7,37 6 3,02 7 

Ολλανδία 5,2 4 4,49 10 4,40 2 

Ουγγαρία 3,8 7 8,50 3 1,45 11 

Πολωνία 3,7 8 7,54 5 - - 

Πορτογαλία 3,4 9 3,33 11 1,45 11 

Σλοβακία 4,9 6 8,21 4 2,83 8 

Σουηδία - - - - 5,23 1 

Τσεχία 2,7 10 8,94 2 3,09 6 

Φιλανδία 15,1 1 - - - - 

Σύνολο 15 5,5  7,41  3,57  

Σύνολο 25 5,5  -  -  

 
Πηγή: OECD (2004): Main Science and Technology Indicators, 2004,                              
Innovation Scoreboard (In. Sc) 2003. 

 

α) Ποια είναι τα συµπεράσµατά σου από τα στοιχεία του πίνακα; 

β)Προσπάθησε να βρεις τα αντίστοιχα ποσοστά οικονοµικής µεγέθυνσης επί 

του ΑΕΠ των χωρών που αναφέρονται στον πίνακα και να µελετήσεις ενδεχόµενες 

συσχετίσεις. Τι παρατηρείς; 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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∆ραστηριότητα 2 

Μελέτησε τα αποτελέσµατα του παρακάτω πίνακα: 

∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας (∆Ε)  

Αιτήσεις ∆.Ε. ανά 

εκατ. πληθυσµού 

(In. Sc 2001) 

Αιτήσεις ∆.Ε υψηλής 

τεχνολογίας ανά εκατ.  

Πληθυσµού(2001In. Sc) 

Νέα προϊόντα αγοράς ως 

% στον κύκλο εργασιών 

(2000 In. Sc) 

Χώρες 

% Κατάταξη % Κατάταξη % Κατάταξη 

Γαλλία  145,3 4 30,3 5 9,5 5 

Γερµανία  309,9 2 48,8 3 7,1 7 

Ελλάδα 7,7 10 2,1 9 4,4 9 

Ιρλανδία 85,6 5 30,7 4 8,4 6 

Ισπανία 24,1 7 3,6 8 11,9 4 

Ιταλία 74,7 6 6,5 6 18,7 2 

Ολλανδία 242,7 3 68,8 2 6,9 8 

Ουγγαρία 19,0 8 4,3 7 16,0 3 

Πολωνία 2,5 13 0,2 12 - - 

Πορτογαλία 5,5 12 0,7 11 16,0 3 

Σλοβακία 6,1 11 1,1 10 - - 

Σουηδία 366,6 1   - - 

Τσεχία 10,7 9 0,7 11 - - 

Φιλανδία - - 136,1` 1 27,2 1 

Σύνολο 15 161,1  31,6  10,5  

Σύνολο 25 -  -  -  

Πηγή:Innovation Scoreboard (In. Sc) 2003. 
 

α) Ποια τα συµπεράσµατά σου από τα στοιχεία του πίνακα; 

β) Συσχέτισε τα αποτελέσµατα του παραπάνω πίνακα µε τα αποτελέσµατα 

του προηγούµενου πίνακα της ∆ραστηριότητας 1. Τι παρατηρείς; Νοµίζεις ότι επιδρά 

το εκπαιδευτικό σύστηµα των χωρών στα αποτελέσµατα των προαναφερθέντων 

πινάκων; 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 
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∆ραστηριότητα 3 

Προσπάθησε να σκεφτείς την ανάγκη που δηµιούργησε την επιχειρηµατική 

ιδέα για καθένα από τρία προϊόντα που χρησιµοποιείς περισσότερο στην καθηµερινή 

σου ζωή.  

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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∆ραστηριότητα 4 

Επισηµαίνεται ότι η ανάγκη για παραγωγή νέων αγαθών και υπηρεσιών 

δηµιουργείται εύκολα στη σύγχρονη Ελληνική πραγµατικότητα όπου παρατηρούνται 

πολλές ασυνέχειες (κενά), στη λειτουργία της κοινωνίας-οικονοµίας (π.χ. στη 

λειτουργία των δηµοσίων υπηρεσιών). 

Προσπάθησε να καταγράψεις δύο προβλήµατα που αντιµετωπίζεις συχνά στην 

καθηµερινότητά σου και σκέψου νέα προϊόντα (αγαθά ή υπηρεσίες) που θα επιλύουν 

τα προβλήµατα αυτά. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                                           Ενότητα 7 

Επιχειρηµατική ∆ιαδικασία: Προσέλκυση Ανθρώπινου 

Κεφαλαίου 
 

Όπως ήδη έχουµε συζητήσει δεν αρκεί ο νέος επιχειρηµατίας να έχει όραµα ή 

µια καλή επιχειρηµατική ιδέα για την επιτυχή δηµιουργία µιας επιχείρησης. 

Απαιτείται κεφάλαιο, ανθρώπινο και υλικό. 

Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ο ανεξάντλητος πλούτος κάθε δυναµικής 

επιχείρησης. Η προσέλκυση και επιλογή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναµικού 

προσδιορίζουν την περαιτέρω εξέλιξη της επιχείρησης. 

Για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης απαιτείται ένας αριθµός έργων 

που πρέπει να γίνουν από τα στελέχη της επιχείρησης.  

Η ανάλυση έργου (Job analysis) είναι µια διαδικασία συλλογής δεδοµένων 

που αφορούν : 

� τι κάνει και ποια τα καθήκοντα του φορέα κάθε θέσης εργασίας 

� τις ικανότητες/ δεξιότητες που πρέπει να έχει ο αρµόδιος του έργου και  

� το περιβάλλον που υλοποιείται το έργο. 

Η περιγραφή του έργου είναι καθοριστική για  την επιλογή των στελεχών. 

Παρόλο που στη σύγχρονη επιχείρηση, η περιγραφή των έργων συχνά 

αναµορφώνεται, εντούτοις αποτελεί ένα αρχικό ενδεικτικό πλαίσιο για τον καθορισµό 

των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων. 

Συνήθως µια συνοπτική περιγραφή του έργου περιλαµβάνει µε σαφήνεια τα 

εξής: 

� Τον τίτλο της θέσης (π.χ. λογιστής), το τµήµα (εάν έχει τµηµατοποιηθεί η 

επιχείρηση),  ποιον/ποιους ενηµερώνει, αµοιβή κ.α. 

� Περίληψη του έργου  

� Πρότυπα απόδοσης 

� Περιβάλλον εργασίας 

Η επιχείρηση για συγκεκριµένο έργο επιλέγει να προσελκύσει εργαζόµενους 

είτε από εσωτερικές πηγές πληροφόρησης, όπως είναι η ίδια η επιχείρηση είτε από 

εξωτερικές.  

Συνήθεις εξωτερικές πηγές προσέλκυσης ανθρώπινου δυναµικού είναι: α) τα 

διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και επαγγελµατικές σχολές, β) επαγγελµατικές 

ενώσεις, γ) ανταγωνίστριες επιχειρήσεις, δ) γραφεία ευρέσεως εργασίας, ε) αγγελίες 
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και προκηρύξεις, στ) εταιρείες επιλογής στελεχών, ζ) εταιρείες ενοικίασης (leasing) 

στελεχών κ.ά. 

  

Η διαδικασία επιλογής των εργαζοµένων συνήθως περιλαµβάνει: 

� Αίτηση µε πλήρες βιογραφικό του υποψηφίου 

� Προκαταρτική συνέντευξη 

� ∆οκιµασίες (διάφορα τεστ, όπως τεστ γνώσεων για το συγκεκριµένο έργο, τεστ 

δεξιοτήτων, τεστ προσωπικότητας , κ.ά) 

� Συνέντευξη επιλογής 

� Επιβεβαίωση πληροφοριών συνέντευξης 

� Προσφορά έργου 

 

 Ιδιαίτερη σηµασία στην επιλογή ανθρώπινου δυναµικού έχει η φιλοσοφία, 

το όραµα και οι αξίες της επιχείρησης, καθώς και η προσωπικότητα των 

υποψηφίων. 

  

∆εν αρκεί µόνο η επιλογή των αρίστων, εάν είναι αυτό εφικτό, για την 

ανάπτυξη της επιχείρησης. Χρειάζονται κίνητρα για την παραµονή τους και 

εκπαίδευση για τη βελτίωσή τους. 

 Τα κίνητρα που σκοπό έχουν να διατηρήσουν τους αποδοτικότερους 

εργαζόµενους στην επιχείρηση συνδέουν κυρίως την αµοιβή τους µε την επίτευξη 

των στόχων της επιχείρησης.  

 

Για την αποτελεσµατικότητα της πολιτικής αµοιβών της επιχείρησης 

προτείνεται: 

� Οι επιδιωκόµενοι στόχοι κάθε έργου της επιχείρησης να διατυπώνονται µε 

σαφήνεια και πληρότητα. Στη διατύπωση των στόχων του έργου να 

συνεκτιµώνται οι ικανότητες των εργαζοµένων. 

� Οι µισθοί να είναι ανταγωνιστικοί (υψηλοί σχετικά µε το έργο), ώστε το ύψος των 

κινήτρων να µη λειτουργεί συµπληρωµατικά σε έναν χαµηλό µισθό. 

� Τα κίνητρα και τα βραβεία να δίνονται σε τακτική βάση. 

 

∆εδοµένων των συνθηκών  (παγκόσµιο περιβάλλον) που προσδιορίζουν τη 

σύγχρονη επιχείρηση, επιβάλλεται η συνεχής επιµόρφωση των εργαζοµένων της µε 

απώτερο στόχο οι διάφορες ιδέες, που συµβάλουν στη βελτίωση της θέσης της στην 
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αγορά, να προέρχονται από όλους τους εργαζοµένους. Με άλλα λόγια, όλοι οι 

εργαζόµενοι και όχι µόνο η ηγεσία της επιχείρησης να συµβάλουν ενεργά στην 

υλοποίηση του οράµατος της επιχείρησης. 

Με απλά λόγια, η συνεχής επιµόρφωση και εκπαίδευση των εργαζοµένων 

συµβάλλουν όχι µόνο στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης, αλλά και στην 

ανάπτυξή της. 

Τέλος, επισηµαίνεται ότι η επίτευξη προσέλκυσης και διατήρησης του 

αποδοτικότερου προσωπικού προϋποθέτει ανάλυση των επενδυτικών προγραµµάτων 

και του προϋπολογισµού της επιχείρησης.  
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∆ραστηριότητα 1  

Μελέτησε και σχολίασε τον παρακάτω πίνακα: 

Στάδιο κύκλου ζωής 

της επιχείρησης 

Στελέχωση Εργασιακές Σχέσεις 

Έναρξη επιχείρησης Απόκτηση του καλύτερου 

(= αποδοτικότερου) 

ανθρώπινου δυναµικού 

από την αγορά εργασίας. 

Γνωστοποιείται η 

φιλοσοφία της επιχείρησης 

σε βασικά θέµατα 

εργασιακών σχέσεων. 

Ανάπτυξη επιχείρησης Σχέδια διαδοχής στελεχών. 

∆ιαχείριση "εσωτερικών" 

µετακινήσεων. 

Υποκίνηση εργαζοµένων. 

Προσδιορισµός κινήτρων 

Ωρίµανση επιχείρησης Εσωτερικές µετακινήσεις 

εργαζοµένων για κάλυψη 

αναγκών. Προσπάθειες 

διατήρησης θέσεων 

εργασίας. 

Βελτίωση 

παραγωγικότητας. 

Παρακµή επιχείρησης Ενέργειες για µείωση 

προσωπικού 

Ευελιξία στους κανόνες 

εργασίας.  

Πολιτικές απασχόλησης. 

Πηγή Λ. Χυτήρης (2001): ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, σ. 29, Εκδόσεις Interbooks. 

 

 
Τι παρατηρείς; 

Με ποιες, κατά τη γνώµη σου οικονοµικές-κοινωνικές πολιτικές 

µπορεί το κράτος να παρέµβει αποτελεσµατικά στην απασχόληση των 

απολυµένων; Γνωρίζεις σχετικές πολιτικές; 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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∆ραστηριότητα 2 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα πρόσφατης έρευνας οι απαιτούµενες γνώσεις 

δεξιότητες που ζητούν οι επιχειρήσεις από ένα υποψήφιο εργαζόµενο είναι:  

Προσόν Ποσοστό % 

Εκπαίδευση 36,2 

Εµπειρία 21,3 

Προσωπικότητα 27,7 

Εξειδίκευση 6,4 

Χρήση Η/Υ 21,3 

Γνώση Ξένης Γλώσσα 23,4 

Σύνολο 100 

 

Πηγή: Μαγουλά (2003 ): "Αγορά Εργασίας  και Οικονοµική Εκπαίδευση: Εταιρείες εισηγµένες 
στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών", Ηµερίδα µε τίτλο: "Ερευνητικές ∆ραστηριότητες του  Π.Ι.: 
Ένα άνοιγµα στην κοινωνία", 26-2-2003, ΕΚΠΑ.  

 
Ποια είναι τα συµπεράσµατά σου; 

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

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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∆ραστηριότητα 3 

9%
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Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ίδια έρευνας  (Μαγουλά, 2003) το 

βασικότερο κριτήριο για την επιλογή των υποψηφίων αποτελεί η εκπαίδευση (76%).  

 

Συσχέτισε και σχολίασε τα αποτελέσµατα που περιγράφονται στα δύο 

παραπάνω διαγράµµατα. Τι συµπεραίνεις; 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 
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∆ραστηριότητα 4 

Λαµβάνοντας υπόψη και τα προηγούµενα διαγράµµατα της έρευνας και 

µελετώντας το υπόδειγµα σύνταξης βιογραφικού σηµειώµατος ευρωπαϊκού τύπου 

(http://europass.cedefop.eu.int/)  να συντάξεις το βιογραφικό σου σηµείωµα όπου 

θα αναφέρεις τα προσωπικά σου στοιχεία (διεύθυνση, τηλέφωνο), τις σπουδές 

σου, τις κλίσεις / δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά σου, ώστε να προβάλεις µε τον 

καλύτερο τρόπο την προσωπικότητά σου.  

 …..………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ενότητα 8 

Επιχειρηµατική ∆ιαδικασία: Άντληση Χρηµατικού Κεφαλαίου 
 

Όπως ήδη αναφέραµε η χρηµατοδότηση της επιχείρησης είναι καθοριστική 

για την πραγµατοποίηση της επιχειρηµατικής δράσης.  

Το βασικό όµως ερώτηµα είναι πώς θα γίνει η χρηµατοδότηση της 

επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας.  

Είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο επιχειρηµατίας βασικές εναλλακτικές επιλογές 

για την άντληση χρηµατικών κεφαλαίων.  

Βασικές εναλλακτικές πηγές / εργαλεία άντλησης χρηµατικών κεφαλαίων 

µε σκοπό τη χρηµατοδότηση των επιχειρηµατικών σχεδίων νέων επιχειρήσεων είναι: 

� Τα ίδια κεφάλαια 

� Τραπεζικός δανεισµός 

� Αναπτυξιακοί Νόµοι/Ευρωπαϊκά ή Εθνικά Προγράµµατα 

� Χρηµατοδοτική µίσθωση (Leasing) 

� Κεφάλαια επιχειρηµατικών κινδύνων (Venture Capital) 

Τα ίδια κεφάλαια αποτελούν την πρώτη εναλλακτική µέθοδο για τη 

χρηµατοδότηση µιας επιχείρησης. Τα κεφάλαια αυτά προέρχονται από το περιβάλλον 

του επιχειρηµατία (δικά του, φίλων και συγγενών). Η µέθοδος αυτή είναι κατάλληλη 

για επιχειρήσεις που έχουν µεγάλη/σηµαντική κερδοφορία. 

Ο τραπεζικός δανεισµός αποτελεί το βασικότερο τρόπο χρηµατοδότησης 

επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών. Οι τράπεζες έχουν δηµιουργήσει προϊόντα 

χορήγησης αρχικού κεφαλαίου µε όρους που συµφωνούνται µε τις επιχειρήσεις 

(επιτόκιο, διάρκεια, ποσό κ.ά). Έτσι, όταν η επιχείρηση καταθέσει το επιχειρηµατικό 

της σχέδιο και τα διάφορα δικαιολογητικά που ζητά η τράπεζα, τότε ξεκινά η 

διαδικασία αξιολόγησης της έγκρισης δανείου στην επιχείρηση. Σηµειώνεται ότι 

αρκετές νέες επιχειρήσεις επιλέγουν να ζητήσουν δάνεια από τράπεζες του 

εξωτερικού, εφόσον οι διαδικασίες έγκρισης είναι απλούστερες. 

Μια διαδεδοµένη µορφή χρηµατοδότησης είναι οι επιδοτήσεις/ 

επιχορηγήσεις  που παρέχονται από ειδικά σχεδιασµένα προγράµµατα τα οποία 

στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων  στο πλαίσιο αναπτυξιακών νόµων ή Εθνικών ή Ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων. 

Οι επιδοτήσεις/επιχορηγήσεις αφορούν είτε: α) στη δωρεάν συνεισφορά στο 
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αρχικό κόστος της επένδυσης, β) στην κάλυψη µέρους του χρηµατοοικονοµικού 

κόστους της επιχείρησης (π.χ. επιδότηση επιτοκίου), γ) σε φορολογικές ελαφρύνσεις. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα βασικά κριτήρια επιλογής της επιχείρησης για 

χρηµατοδότηση µέσω των επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων από τα διάφορα 

προγράµµατα, είναι κοινωνικοοικονοµικά, όπως για παράδειγµα η συµβολή της 

επιχείρησης στην αύξηση της απασχόλησης ή στην ανάπτυξη του φυσικού 

περιβάλλοντος κά. 

Γενικά η µέθοδος αυτή χρηµατοδότησης ευνοεί τις νέες επιχειρήσεις 

ενθαρρύνοντας έτσι την επιχειρηµατικότητα. 

Βασικά χρηµατοδοτικά εργαλεία που πρέπει να γνωρίζει ο επιχειρηµατίας είναι 

Χρηµατοδοτική µίσθωση (Leasing) και τα κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου 

(Venture Capital). 

Η χρηµατοδοτική µίσθωση (Leasing) αποτελεί ένα σύγχρονο 

χρηµατοδοτικό εργαλείο που επιτρέπει στην επιχείρηση να ανανεώνει, επεκτείνει ή 

εκσυγχρονίζει τον κεφαλαιουχικό της εξοπλισµό χωρίς να δαπανά άµεσα δικά της 

κεφάλαια ή να δανείζεται από τράπεζες. Σύµφωνα µε τη χρηµατοδοτική µίσθωση, η 

τράπεζα αγοράζει για λογαριασµό της επιχείρησης τον εξοπλισµό που χρειάζεται η 

επιχείρηση και τον ενοικιάζει για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο έναντι 

µισθώµατος.  Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου η επιχείρηση αποφασίζει είτε να 

αγοράσει τον εξοπλισµό έναντι προσυµφωνηθείσας τιµής, είτε να συνεχίσει νέα 

µίσθωση. 

Τα πλεονεκτήµατα χρησιµοποίησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι πολλά. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 

� Τα µισθώµατα αποτελούν λειτουργικές δαπάνες για την επιχείρηση µε 

αποτέλεσµα να µειώνεται το φορολογητέο εισόδηµα της επιχείρησης. 

� Κατά τη χρηµατοδοτική µίσθωση, συνήθως, δε ζητούνται από τις επιχειρήσεις 

εµπράγµατες εξασφαλίσεις 

Τα κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου (Venture Capital), είναι 

κεφάλαια που προσφέρονται από επενδυτές σε νέες εξελισσόµενες επιχειρήσεις. 

Συγκεκριµένα υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που διαχειρίζονται κεφάλαια (venture 

capital) τα οποία προέρχονται από διάφορες πηγές όπως τραπεζικά κεφάλαια, 

ασφαλιστικά ταµεία, περιουσία ιδρυµάτων άλλων οργανισµών, ξένους επενδυτές κλπ. 

Οι ιδιωτικές εταιρείες που διαχειρίζονται τα κεφάλαια επιχειρηµατικών 

κινδύνων αγοράζουν µέρος της επιχείρησης που χρηµατοδοτούν. Συµµετέχουν στο 

σχεδιασµό των προϊόντων της επιχείρησης. Αναλαµβάνουν υψηλά ρίσκα µε τη 
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χρηµατοδότηση της νέας επιχείρησης, αλλά αναµένουν και ιδιαίτερα υψηλές 

αποδόσεις από τη χρηµατοδότηση αυτή.  

Γενικά, η χρηµατοδότηση µε τη χρήση  κεφαλαίων επιχειρηµατικών κινδύνων 

έχει µακροπρόθεσµο σχεδιασµό. Σηµειώνεται επίσης, ότι η µορφή αυτή που 

εφαρµόζεται κυρίως σε νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις εφαρµόζεται και σε ώριµες 

επιχειρήσεις αρκεί να συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες των 

εταιρειών κεφαλαίων επιχειρηµατικών κινδύνων επεκτείνονται πέρα από τη 

χρηµατοδότηση και σε έρευνες αγοράς, τεχνογνωσία και οργάνωση 

 

Τα είδη κεφαλαίων επιχειρηµατικών κινδύνων είναι: 

α) Κεφάλαια εκκίνησης. Είναι κεφάλαια που χρηµατοδοτούν την έρευνα, 

ανάπτυξη της επιχειρηµατικής ιδέας πριν από την εφαρµογή της στην αγορά. 

β) Αρχικό κεφάλαιο. Είναι το κεφάλαιο που απαιτείται για την είσοδο της 

επιχείρησης στην αγορά. 

γ) Κεφάλαια ανάπτυξης.  Είναι κεφάλαια που χρηµατοδοτούν τον 

εκσυγχρονισµό της παραγωγικής διαδικασίας µιας επιχείρησης. 

δ) Κεφάλαιο ανόρθωσης. Είναι κεφάλαια που χρηµατοδοτούν την οικονοµική 

"ανόρθωση" µιας επιχείρησης, δηλαδή τη µετατροπή της από ζηµιογόνα σε 

κερδοφόρα. 

ε) Κεφάλαιο εξαγοράς. Είναι κεφάλαια που αφορούν την εξαγορά µιας 

επιχείρησης. 

Οι διαχειριστές κεφαλαίων επιχειρηµατικών κινδύνων χρηµατοδοτούν 

επιχειρήσεις που απευθύνονται σε συγκεκριµένες αγορές οι οποίες είναι σε αναζήτηση 

προϊόντων και όχι σε προϊόντα που αναζητούν αγορές. Η "υποψήφια" αγορά πρέπει 

να παρέχει δυνατότητες ταχείας µεγέθυνσης, ώστε η επιχείρηση να αναπτυχθεί 

βραχυπρόθεσµα. 

 

Επισηµαίνεται ότι βασικά κριτήρια για τη χρηµατοδότηση επιχειρήσεων 

είναι:  

√ Η ικανότητα του ανθρώπινου δυναµικού της επιχειρηµατικής οµάδας 

που θα υλοποιήσει την επιχείρηση και 

√ Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο. 
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∆ραστηριότητα 1 

Η εταιρεία "Χ" επιθυµεί να δραστηριοποιηθεί στο χώρο του διαδικτύου. 

Συγκεκριµένα, επιθυµεί να πουλήσει ένα λογισµικό εκπαίδευσης για τη δηµιουργία 

του οποίου απαιτεί χρηµατοδότηση 300.000 Ευρώ.  

Η αγορά όµως δεν είναι ακόµη ώριµη, για να υποδεχθεί το προϊόν αυτό. Η 

αυξανόµενη χρήση του διαδικτύου αναµένεται να  επιτρέψει σε ένα ορίζοντα τριετίας 

το εκπαιδευτικό αυτό λογισµικό να γίνει χρήσιµο σε οργανισµούς εκπαίδευσης. 

 

Αν εργαζόσουν σε εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηµατικών κινδύνων 

θα χρηµατοδοτούσες την επιχείρηση "Χ";  

 

 
Αιτιολόγησε την απάντησή σου. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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∆ραστηριότητα 2 

Σύµφωνα µε τον αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004, για τις πολύ µικρές 

επιχειρήσεις, δηλαδή αυτές που απασχολούν µέχρι 10 εργαζόµενους και έχουν κύκλο 

εργασιών µέχρι 2.000.000 Ευρώ, ισχύουν τα εξής: 

� Οι αιτήσεις για έναρξη επενδύσεων στις διατάξεις του υποβάλλονται όλο τον 

χρόνο. 

� Καθορίζεται µέγιστο ύψος ενίσχυσης µέχρι και το 55% του προϋπολογισµού της 

επένδυσης 

� Μειώνεται στο 25% η ίδια συµµετοχή, ενώ στην περίπτωση επιδότησης 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν απαιτείται συµµετοχή 

� Ενισχύονται µε επενδυτικό σχέδιο άνω των 100.000 Ευρώ. ∆ηλαδή, το ελάχιστο 

ύψος επιχορήγησης είναι 100.000 Ευρώ. 

� Το 50% της επιχορήγησης καταβάλλεται µε την υλοποίηση του 50% της 

επένδυσης  

� Το υπόλοιπο 50% της επιχορήγησης καταβάλλεται µε την ολοκλήρωση της 

επένδυσης και την έναρξη της λειτουργίας της. 

� Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής µέχρι το 30% της συνολικής επένδυσης µε 

την προσκόµιση εγγυητικής επιστολής. 

 

Με βάση τον αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004, ο "Α" επιθυµεί να ιδρύσει σε νησί 

του Ιονίου µία επιχείρηση (εστιατόριο), ύψους 300.000 Ευρώ, που θα απασχολεί 

µόνιµα 7 άτοµα. 

 

 
Βρίσκεις συµφέρουσα την επένδυση του "Α"; Αιτιολόγησε συνοπτικά 

την απάντησή σου. 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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∆ραστηριότητα 3 

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία µιας 

επιχείρησης είναι η χρηµατοδότησή της.  

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται ορισµένες πηγές χρηµατοδότησης και ζητείται 

να αποφασίσεις ποιο είδος χρηµατοδότησης είναι κατάλληλο, ανάλογα µε το µέγεθος 

της επιχειρηµατικής µονάδας    

 
Πηγή Χρηµατοδότησης Μεγάλη Επιχείρηση Μικροµεσαία 

Επιχείρηση 
Αποταµίευση περασµένων 

χρόνων 
  

∆ανεισµός από οικογενειακό 
περιβάλλον ή φίλους 

  

Αναζήτηση συνεταίρου που 
να διαθέτει κεφάλαιο 

  

Τραπεζικό δάνειο 
 

  

Αναπτυξιακά Κεφάλαια Ε.Ε. 
 

  

Venture Capital 
 

  

Ίδια Κεφάλαια 
 

  

Επιδότηση ΕΟΜΜΕΧ1 ή 
άλλους φορείς 

  

Έκδοση Μετοχών 
 

  

 
Αιτιολόγησε τις αποφάσεις σου. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                 

1
 Εθνικός Οργανισµός Μικροµεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας 
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Ενότητα 9 

Επιχειρηµατικό Σχέδιο 

 
Αναφέραµε ότι βασικά κριτήρια για την επιλογή χρηµατοδότησης µιας 

επιχείρησης αποτελούν το ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης και το επιχειρηµατικό 

σχέδιο αυτής.  

Το επιχειρηµατικό σχέδιο (Business Plan) είναι ο γραπτός στρατηγικός 

σχεδιασµός και προγραµµατισµός των µελλοντικών ενεργειών της επιχείρησης. 

Ο στρατηγικός σχεδιασµός είναι µια διαδικασία κατά την οποία τα στελέχη της 

επιχείρησης: 

� Ορίζουν ή επαναπροσδιορίζουν την αποστολή/ το όραµα της επιχείρησης. 

� Αξιολογούν την τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης και του οικονοµικού 

της περιβάλλοντος 

� Αποφασίζουν πως επιθυµούν να είναι η επιχείρηση σε συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα 

� Σχεδιάζουν την πορεία της επιχείρησης, ώστε από την τρέχουσα 

κατάσταση να φθάσει σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο στην επιθυµητή 

κατάσταση. 

Εποµένως, το επιχειρηµατικό σχέδιο, αναφέρεται στους επιµέρους στόχους 

της επιχείρησης που συµβάλουν στην επίτευξη του οράµατος της επιχείρησης. 

Οι στόχοι της επιχείρησης προσδιορίζονται στο επιχειρηµατικό  

επιχειρηµατικό σχέδιο µε σαφήνεια και απλότητα για να είναι εφαρµόσιµοι 

(δηλαδή µετρήσιµοι, να έχουν συγκεκριµένο ορίζοντα και να αντανακλούν, κατά 

περίπτωση,  ατοµική ή οµαδική ευθύνη). 

Συνοπτικά θα λέγαµε ότι το Επιχειρηµατικό Σχέδιο περιλαµβάνει: 

� Την περίληψη της επιχειρηµατικής ιδέας 

� Τον ορισµό της αποστολής (όραµα) και τους στόχους της επιχείρησης 

� Στατιστικά στοιχεία που διευκολύνουν την πρόβλεψη και τον απολογισµό 

έργου και 

� Πληροφορίες για όλους τους εµπλεκόµενους στην επιχειρηµατική δράση. 

Συγκεκριµένα, το Επιχειρηµατικό Σχέδιο περιλαµβάνει: 

� Περιγραφή της επιχείρησης 

� Το σχέδιο Μάρκετινγκ 

� Το σχέδιο διοίκησης και διαχείρισης Ανθρώπινου δυναµικού  
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� Το σχέδιο οικονοµικής διαχείρισης. 

Η περιγραφή της επιχείρησης εστιάζεται αρχικά στην περιγραφή του 

σκοπού / οράµατος (αποστολής) της επιχείρησης. Περιλαµβάνει: 

� Την περιγραφή και την ταυτότητα της επιχείρησης (Νοµική υπόσταση και 

µορφή της επιχείρησης, είδος δραστηριότητας, διάρκεια λειτουργίας κλπ) 

� Το προϊόν που προσφέρει 

� Την τοποθέτηση της επιχείρησης 

 

Το σχέδιο Μάρκετινγκ αποτελεί καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία µιας 

επιχείρησης γιατί στηρίζεται σε πραγµατικά οικονοµικά στοιχεία. 

Για την πληρότητα του Σχεδίου Μάρκετινγκ προτείνεται ο επιχειρηµατίας, πριν 

καταγράψει το σχέδιο Μάρκετινγκ της επιχείρησής του, να προχωρήσει σε ανάλυση 

SWOT. ∆ηλαδή να καταγράψει τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία της επιχείρησής 

του ως εξής: 

� Strengths:       ∆υνατά σηµεία. Τα πλεονεκτήµατα της επιχείρησης. 

� Weaknnesses: Αδυναµίες που υπονοµεύουν τη θέση της επιχείρησης 

                           στην αγορά. 

� Opportunities: Ευκαιρίες που δύναται να εκµεταλλευτεί ανταγωνιστικά η  

                           επιχείρηση. 

� Threats:         Απειλές, δηλαδή επιχειρηµατικοί κίνδυνοι. 

Αν και ο  προϋπολογισµός για το σχέδιο Μάρκετινγκ σύµφωνα µε διάφορες 

µελέτες (Σκουλάς, 2002) κυµαίνεται περίπου στο 2-20% του συνολικού 

προϋπολογισµού των επιχειρήσεων, η έλλειψη σχεδίου Μάρκετινγκ αποτελεί µαζί µε 

την έλλειψη χρηµατοδότησης τους δύο βασικούς λόγους αποτυχίας µιας επιχείρησης. 

Το Μάρκετινγκ είναι ένα σχέδιο ενεργειών, όχι απαραίτητα πολύπλοκων, που 

περιλαµβάνουν: 

� Την έρευνα αγοράς 

� Το σχεδιασµό του προϊόντος και της υπηρεσίας 

� Τη στρατηγική τιµολόγησης του προϊόντος  

� Τις πωλήσεις και τη διανοµή του προϊόντος 

� Την προώθηση και τη διαφήµιση του προϊόντος 

Επισηµαίνεται ότι η επιτυχία ενός σχεδίου Μάρκετινγκ οφείλεται κυρίως στον 

ακριβή προγραµµατισµό και συνδυασµό των επιµέρους δράσεων.  

Ο συνδυασµός Μάρκετινγκ είναι γνωστός ως µίγµα Μάρκετινγκ 4Ps: (Product, 

Price, Place, Promotion). Το µίγµα Μάρκετινγκ αποτελείται από τη στάθµιση που 
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ορίζει ο επιχειρηµατίας σε κάθε ένα από τα σχεδιαζόµενα στοιχεία: προϊόν, τιµή 

(προϊόντος), τοποθεσία (επιχείρησης), προώθηση (προϊόντος). Με αποτέλεσµα, η  

επιτυχία του σχεδίου Μάρκετινγκ να οφείλεται και στην παρουσίαση του προϊόντος 

και στην στρατηγική τιµών που εφαρµόζει η επιχείρηση, για να βελτιώσει την 

ανταγωνιστική της θέση στην αγορά και στην προώθηση του προϊόντος (διαφήµιση 

και δηµόσιες σχέσεις της επιχείρησης). 

 

Το σχέδιο διοίκησης και διαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού 

(Μanagement Plan). Ήδη αναφέραµε ότι ο ακριβότερος πόρος της επιχείρησης είναι ο 

ανθρώπινος, τα στελέχη της επιχείρησης. Τα διάφορα µοντέλα διοίκησης- ηγεσίας 

καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η διοίκηση και διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού 

πρέπει να είναι ευέλικτη ώστε να αναπτύσσει τη δηµιουργική συνεργασία µεταξύ 

όλων των στελεχών. Στόχος της δηµιουργικής συνεργασίας και συνεχούς 

επιµόρφωσης/εκπαίδευσης  των στελεχών της επιχείρησης είναι η επίτευξη του 

οράµατος της επιχείρησης / της αποστολής της επιχείρησης. Επισηµαίνεται ότι 

όλες οι εταιρείες /επιχειρήσεις διατείνονται ότι έχουν όραµα. Το όραµα όµως πρέπει 

να είναι κοινά αποδεκτό. Και ο µόνος τρόπος για να είναι αποδεκτό είναι να παράγει 

νόηµα στους ανθρώπους που αφορά, διαφορετικά οι δηλώσεις της ηγεσίας περί 

οραµάτων είναι απλώς κοινότοπες. Εάν το όραµα είναι κοινά αποδεκτό, τότε η ηγεσία 

της επιχείρησης οφείλει να καθορίσει τα κατάλληλα βήµατα συµπεριφοράς που 

ταιριάζουν στο όραµα και να ανταµείψει τους ανθρώπους της επιχείρησης που τα 

ακολουθούν.  

Συµπερασµατικά, η λειτουργική διοίκηση και διαχείριση Ανθρώπινου 

δυναµικού εφαρµόζει ευέλικτες, και ανάλογα µε την επιχείρηση, τεχνικές που 

στοχεύουν στην υλοποίηση του κοινά αποδεκτού οράµατος της επιχείρησης. 

 

Το σχέδιο οικονοµικής διαχείρισης περιέχει τη ρεαλιστική εκτίµηση του 

προϋπολογισµού της επιχείρησης. Η εκτίµηση αυτή αναφέρεται στα πραγµατικά ποσά 

που απαιτούνται για την εκκίνηση (επενδυτικό κεφάλαιο, έξοδα εγκατάστασης κά) και 

στα ποσά που απαιτούνται για τη συνέχιση και ανάπτυξη της επιχείρησης (έξοδα 

λειτουργίας, κεφάλαιο κινήσεως κά).  

Προτείνεται επίσης, για την πληρότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου, το 

σχέδιο οικονοµικής διαχείρισηςνα  παρέχει εξηγήσεις σε µορφή σχολίων για το ύψος 

των αναγραφόµενων ποσών και να περιγράφει αναλυτικά τη µεθοδολογία εκτίµησης 

των ποσών. 
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∆ραστηριότητα 1 

Είναι γνωστό ότι το επιχειρηµατικό σχέδιο βοηθά τον επιχειρηµατία 

οποιαδήποτε χρονική στιγµή να γνωρίζει: 

� Ποια είναι η τωρινή κατάσταση της επιχείρησης. 

� Πού επιθυµεί να φθάσει. 

� Πως σχεδιάζει να φθάσει . 

� Ποια περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης αναµένει στο µέλλον. 

Παρά τη σηµαντικότητα του επιχειρηµατικού σχεδίου στην επίτευξη της 

αποστολής της επιχείρησης, σύµφωνα µε σχετικά πρόσφατη έρευνα της MRB (1999), 

µόνο το 52% των νέων επιχειρηµατιών στην Ελλάδα ακολούθησε επιχειρηµατικό 

σχέδιο έναντι του 48% που δήλωνε ότι δεν είχε σκεφτεί καν να έχει επιχειρηµατικό 

σχέδιο.  

 

Θα µπορούσες να σκεφτείς και να καταγράψεις επιχειρήµατα µε τα οποία θα 

έπειθες τους επιχειρηµατίες που ανήκουν στο 48% της έρευνας της ότι η σύνταξη 

του επιχειρηµατικού σχεδίου είναι καθοριστική για την επιτυχή πορεία της 

επιχείρησης; 
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∆ραστηριότητα 2 

Αναφέραµε ότι στο σχεδιασµό ενός πλήρους σχεδίου Μάρκετινγκ 

περιγράφονται και οι τρόποι προώθησης των προϊόντων των επιχειρήσεων. Εποµένως 

περιγράφονται και οι διαφηµίσεις των προϊόντων. 

 

Σύµφωνα µε τον Ελληνικό Κώδικα ∆ιαφήµισης και Επικοινωνίας, «....η λέξη 

διαφήµιση λαµβάνεται στο ευρύτερο νόηµά της και περιλαµβάνει κάθε µορφή 

διαφήµισης και επικοινωνίας για προϊόντα και υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το µέσον 

που χρησιµοποιείται, καθώς και διαφηµιστικά µηνύµατα σε συσκευασίες προϊόντων, 

σε ετικέτες και σε υλικό των σηµείων πώλησης.» 

 

«Άρθρο 1-Ευπρέπεια: Οι διαφηµίσεις δεν πρέπει να περιέχουν δηλώσεις ή 

οπτικές παραστάσεις που προσβάλλουν τα ήθη και τις επικρατούσες αντιλήψεις 

ευπρέπειας. 

 

Άρθρο 2-Τιµιότητα: Η διατύπωση των διαφηµίσεων πρέπει να είναι τέτοια, 

ώστε να µην κάνει κατάχρηση της εµπιστοσύνης του καταναλωτή και να µην 

εκµεταλλεύεται την έλλειψη πείρας ή γνώσεων. 

 

Άρθρο 3-Κοινωνική ευθύνη: Οι διαφηµίσεις δεν πρέπει: α) Να 

εκµεταλλεύονται τους φόβους, τις προλήψεις και τις δεισιδαιµονίες των ανθρώπων, 

β) Να περιέχουν στοιχεία, που προτρέπουν άµεσα ή έµµεσα σε πράξεις βίας, γ) Να 

καπηλεύονται εθνικά θέµατα, ιερά κείµενα, την εθνική πολιτισµική και πνευµατική 

κληρονοµιά, εθνικά µειονεκτήµατα, θρησκευτικές δοξασίες κτλ. 

 

Άρθρο 4-Αλήθεια: Οι διαφηµίσεις δεν πρέπει να περιέχουν δηλώσεις ή 

οπτικές παραστάσεις που είτε άµεσα είτε έµµεσα, µε υπονοούµενα, µε παραλείψεις, 

µε διφορούµενα ή µε υπερβολικούς ισχυρισµούς µπορούν να παραπλανήσουν τον 

καταναλωτή.....»  

Πηγή: Περιοδικό ΝΕΜΕΣΙΣ, Τεύχος 58, Οκτώβριος 2005, σ.σ. 36-37 
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            Περίγραψε µία διαφήµιση προϊόντος που δεν είναι συµβατή µε τη φιλοσοφία 

του Ελληνικού Κώδικα ∆ιαφήµισης και Επικοινωνίας. 

Πώς κατά τη γνώµη σου θα βελτιωνόταν η συγκεκριµένη διαφήµιση; 

Τι πρέπει να συµπεριληφθεί στο Σχέδιο Μάρκετινγκ της επιχείρησης, ώστε η 

διαφήµιση του προϊόντος να είναι συµβατή µε τον Ελληνικό Κώδικα ∆ιαφήµισης και 

Επικοινωνίας; 
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∆ραστηριότητα 3 

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση τα βασικά δικαιώµατα του καταναλωτή 

είναι : 

� Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών: Στην 

αγορά πρέπει να κυκλοφορούν µόνον προϊόντα και υπηρεσίες που δε θέτουν σε 

κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια του καταναλωτή. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να 

υπάρχουν προδιαγραφές ασφαλείας που καθορίζονται από το κάθε κράτος, για κάθε 

προϊόν και υπηρεσία. Ο καταναλωτής πρέπει να ενηµερώνεται από τον πωλητή για τους 

-τυχόν- κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση των προϊόντων. Επίσης, πρέπει να 

προβλέπεται η προστασία του καταναλωτή από φυσικές βλάβες που µπορεί να του 

προκαλέσουν προϊόντα ή υπηρεσίες.  

� Προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των καταναλωτών: Ο 

καταναλωτής πρέπει να προστατεύεται σε περίπτωση κατάχρησης, εκ µέρους των 

προµηθευτών, προϊόντων και υπηρεσιών. Πρέπει να προστατεύεται, για παράδειγµα, σε 

περιπτώσεις που παραπλανάται από διαφηµίσεις ή όταν τον ξεγελούν στην τιµή ή στο 

διακανονισµό της τιµής ενός προϊόντος κ.λ.π. 

� Πρόσβαση στην πληροφόρηση: Για να µπορεί να κάνει σωστές αγορές ο 

καταναλωτής, πρέπει να πληροφορείται σωστά και αξιόπιστα. Αυτό µπορεί να γίνει όταν 

οι πωλητές, για παράδειγµα, τον πληροφορούν σωστά για τα χαρακτηριστικά, τις τιµές 

και την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών. 

� Το δικαίωµα της εκπαίδευσης: Ο καταναλωτής για να µπορεί να αναζητεί 

το κατάλληλο προϊόν και για να είναι σε θέση να κρίνει και να επιλέγει αυτό που τον 

συµφέρει, πρέπει να µπορεί να κατανοεί και να αφοµοιώνει τις διαθέσιµες πληροφορίες, 

πριν αποφασίσει για τις αγορές του. Αυτό επιτυγχάνεται µε την κατάλληλη εκπαίδευση 

και αγωγή που πρέπει να του παρέχεται από τη νεαρή του κιόλας ηλικία, µε µέριµνα 

του κράτους.  

� Το δικαίωµα της εκπροσώπησης: Ο καταναλωτής πρέπει να έχει το 

δικαίωµα της εκπροσώπησής του σε υποθέσεις που τον αφορούν. Αυτός ή οι 

εκπρόσωποί του πρέπει να έχουν τη δυνατότητα συµµετοχής σε διαδικασίες για τη 

λήψη αποφάσεων που τον αφορούν, άµεσα ή έµµεσα, τόσο σε τοπικό όσο και σε 

περιφερειακό εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο.  

� Η πρόσβαση στη ∆ικαιοσύνη: Ο καταναλωτής πρέπει να µπορεί να 

απευθύνεται σε αρµόδιες υπηρεσίες, όπου θα µπορεί να πάρει συµβουλές και βοήθεια ή 

να υποβάλει τα παράπονά του, όταν έχει υποστεί βλάβη ή ζηµία από προϊόντα και 

υπηρεσίες. Επίσης, πρέπει να έχει τη δυνατότητα εφαρµογής απλών, µη δαπανηρών και 

σύντοµων διαδικασιών που θα έχουν στόχο να τον βοηθήσουν να αποκαταστήσει τη 

ζηµιά ή τη βλάβη που έπαθε. 

� ∆ικαίωµα στην αειφόρο κατανάλωση: Ο καταναλωτής πρέπει να µπορεί 
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να καλύπτει τις βασικές του ανάγκες, χωρίς όµως να εξαντλεί του βασικούς πόρους του 

πλανήτη, έτσι ώστε να µην υπονοµεύει την κάλυψη βασικών αναγκών άλλων 

καταναλωτών και κυρίως των αναγκών που έχουν οι µελλοντικές γενιές. 

Πηγή: ΙΝΚΑ (http://www.inka.gr) 

Γράψε δύο παραδείγµατα προϊόντων που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση στην 

αγορά τα οποία αντίστοιχα α) δεν προστατεύουν την υγεία του καταναλωτή και β) 

εξαντλούν βασικούς πόρους του πλανήτη. Αιτιολόγησε την απάντησή σου. 

  Ποιες αλλαγές θα πρότεινες στο σχέδιο Μάρκετινγκ των επιχειρήσεων ώστε τα 

προϊόντα αυτά να προστατεύουν τόσο την υγεία του καταναλωτή όσο και την 

αειφόρο κατανάλωση; 
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∆ραστηριότητα 4 

Μελέτησε τις παρακάτω προσεγγίσεις ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου 

∆υναµικού. 

Σύµφωνα µε τον Hammel Μ. (2001) "… Η ιδέα των τυποποιηµένων 

διεργασιών, οι οποίες αποφασίζονται στην κορυφή και στη συνέχεια εκτελούνται 

χωρίς αντίρρηση από αυτούς που βρίσκονται στη βάση, δεν έχει πλέον νόηµα σε ένα 

περιβάλλον στο οποίο είναι απαραίτητο για τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν µεγάλη 

ευελιξία και προσαρµοστικότητα στις ατοµικές ανάγκες του κάθε πολίτη. 

Η ανάγκη που υπάρχει στις µέρες µας να δοθεί προτεραιότητα στον πελάτη, 

συνεπικουρούµενη και από τον έντονο ανταγωνισµό και τις συνεχείς τεχνολογικές και 

επιχειρησιακές αλλαγές που συµβαίνουν ολόγυρά µας ….οδηγεί σε ένα εντελώς νέο 

τρόπο λειτουργίας κατά τον οποίο οι αποφάσεις θα παίρνονται από εκείνους που 

βρίσκονται πιο κοντά στην ίδια την εργασία. 

Χρειαζόµαστε ένα µοντέλο στο οποίο οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη 

γραµµή, γνωρίζοντας τις βασικές στρατηγικές επιλογές που καθορίζονται στην 

κεντρική διοίκηση της επιχείρησης, θα έχουν αυτονοµία και δικαιοδοσία να 

αποφασίζουν µόνοι τους για τις λεπτοµέρειες των εργασιών που εκτελούν." 

 

Σύµφωνα µε τον Senge, P. (2001) η διοίκηση πρέπει να εφαρµόζει τη 

"Μανθάνουσα οργάνωση".   

"… Ο όρος "Μανθάνουσα οργάνωση"  σηµαίνει την ανάπτυξη συγκεκριµένων 

ικανοτήτων µάθησης οι οποίες δεν αποτελούν γνώρισµα των παραδοσιακών 

οργανώσεων.....είναι:  

• Η ικανότητα των ανθρώπων να έχουν αίσθηση σκοπού και να δηµιουργούν 

κοινώς αποδεκτά οράµατα (αυτό προϋποθέτει ανθρώπους που ο καθένας 

ξεχωριστά γνωρίζει ποια είναι τα πιο σηµαντικά ζητήµατα) 

• Η ικανότητα των ανθρώπων να αντιλαµβάνονται ευρύτερα µοτίβα και να 

κατανοούν την αλληλεξάρτηση, αναπτύσσοντας αυτό που ονοµάζουµε 

«συστηµική σκέψη» 

• Η αναπτυγµένη ικανότητα αναστοχασµού, που δίνει τη δυνατότητα στους 

ανθρώπους να συνειδητοποιούν τις παραδοχές στις οποίες στηρίζονται, ιδιαίτερα 

τις παραδοχές εκείνες οι οποίες δεν αµφισβητούνται υπό κανονικές συνθήκες" 

 

Σύµφωνα µε τον Bennis, W (2001) ". .. Η µεγάλη πρόκληση για τους ηγέτες 

του 21 αιώνα είναι να απελευθερώσουν τη διανοητική δύναµη των οργανώσεών 
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(επιχειρήσεων) τους….Οι ηγέτες του 21ου αιώνα θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι θα 

ανα- επινοούν συνεχώς και την ίδια την οργάνωση… Οι αυριανοί ηγέτες θα πρέπει 

να δηµιουργούν ένα περιβάλλον το οποίο θα ενσωµατώνει την αλλαγή όχι ως απειλή 

αλλά ως ευκαιρία… Γι’ αυτό απαιτείται να έχουν αρκετή αυτογνωσία και αρκετή 

αυτοεκτίµηση, ώστε να είναι σε θέση να αισθανθούν την ανάγκη για ένα διαφορετικό 

σύνολο δεξιοτήτων, χωρίς να απειλούνται από την αναγκαιότητα για αλλαγή…" 

 

Σύµφωνα µε τον Covey, S. (2001) "  Στο µέλλον, οι επιτυχηµένοι ηγέτες θα 

είναι αυτοί που βάζουν τις αρχές πάνω από τις εταιρείες των οποίων ηγούνται…Οι 

αρχές στις οποίες αναφέροµαι είναι ….η αµεροληψία, η δικαιοσύνη, η τιµιότητα, η 

ακεραιότητα, η εµπιστοσύνη. Οι αρχές αυτές είναι αυταπόδεικτες, 

αυτοεπιβεβαιούµενες. Οι αρχές αυτές δηµιουργούν ένα κλίµα εµπιστοσύνης στην 

επιχείρηση…. Στο µέλλον οι αποτελεσµατικοί ηγέτες θα είναι αυτοί που παραµένουν 

πιστοί στις αρχές και όχι στους θεσµούς …" 

 
Πηγή: "Η επιχείρηση του µέλλοντος", Εκδόσεις Καστανιώτη 

 

Φαντάσου τον εαυτό σου Manager σε µια επιχείρηση «Χ». Λαµβάνοντας 

υπόψη σου τα παραπάνω κείµενα παρουσίασε συνοπτικά την -κατά τη γνώµη σου- 

καλύτερη και εφικτή  προσέγγιση διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού. Αιτιολόγησε 

την απάντησή σου. 
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 ∆ραστηριότητα 5 

Σκέψου ποιοι από τους παρακάτω προβληµατισµούς αποτελούν βασικά 

ερωτήµατα, οι απαντήσεις των οποίων περιλαµβάνονται στο επιχειρηµατικό σχέδιο. 

Σηµείωσε επίσης σε κάθε ερώτηµα το µέρος:  

1. Περιγραφή της επιχείρησης 

2. Το σχέδιο Μάρκετινγκ 

3. Το σχέδιο διοίκησης και διαχείρισης Ανθρώπινου δυναµικού  

4. Το σχέδιο οικονοµικής διαχείρισης. 

 του επιχειρηµατικού σχεδίου που εντάσσεται η αναµενόµενη απάντηση κάθε µιας 

από τις παρακάτω ερωτήσεις: π.χ. Ποιο το σλόγκαν της επιχείρησης; (Σχέδιο 

Μάρκετινγκ). 

1. Τι χώρους θα χρειαστείς;…………………………………………………………………………… 

2. Είναι εύκολα προσβάσιµη η περιοχή;……………………………………………………………. 

3. ∆ιαθέτει χώρους στάθµευσης η περιοχή;………………………………………………………. 

4. Ποιοι είναι οι πελάτες σου;……………………………………………………………………………. 

5. Η αγορά του προϊόντος που παρέχει η επιχείρηση αυξάνεται, συρρικνώνεται ή 

παραµένει σταθερή; ……………………………………………………………………………………… 

6. Πώς σκέφτεσαι να προσελκύσεις, να διατηρήσεις, αλλά και να αυξήσεις το µερίδιο 

της αγοράς σου;………………………………………………………………………………………….. 

7. Ποιες είναι οι τρέχουσες ανάγκες της επιχείρησης σε ανθρώπινο δυναµικό;………… 

8. Ποια σχέδια έχεις για την πρόσληψη και εκπαίδευση του προσωπικού της 

επιχείρησης;………………………………………………………………………………………………… 

9. Ποιο είναι το ύψος των µισθών που πληρώνεις και ποιες άλλες παροχές (π.χ. 

διακοπές κ.ά) προσφέρεις στο ανθρώπινο δυναµικό της 

επιχείρησης;…………………………………………………………………………………………………. 

10. Τι ύψους είναι οι αµοιβές των δικηγόρων, λογιστών που χρησιµοποιείς ως 

εξωτερικούς συνεργάτες;………………………………………………………………………………. 

11. Πόσα χρήµατα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις την επιχείρηση;……………………………… 

12. Ποιοι είναι οι έµµεσοι ανταγωνιστές της επιχείρησης;……………………………………….. 

13. Ποια είναι τα δυνατά και ποια τα αδύνατα σηµεία των ανταγωνιστών της 

επιχείρησης;…………………………………………………………………………………………………. 

14. Ποια είναι η διαφηµιστική σου τακτική; Ποιο είναι το διαφηµιστικό σου 

σλόγκαν;……………………………………………………………………………………………………… 

15. Ποιος θα είναι ο λογότυπος της επιχείρησης;……………………………………………..….. 

16. Θα διανείµεις φυλλάδια;……………………………………………………………………………….. 
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∆ραστηριότητα 6 

Λαµβάνοντας υπόψη σου αρκετές από τις ερωτήσεις της προηγούµενης 

δραστηριότητας προσπάθησε να συντάξεις το επιχειρηµατικό σχέδιο µιας 

ξενοδοχειακής µονάδας 100 κλινών. 

Εξήγησε ποιες ανάγκες εξυπηρετεί η ίδρυση ξενοδοχείου στην περιοχή που 

αναφέρεις. Τεκµηρίωσε γιατί οι τιµές που ορίζεις για τις παροχές  που διαθέτει η 

ξενοδοχειακή αυτή µονάδα είναι ανταγωνιστικές. 

Υπόθεσε ότι η χρηµατοδότηση  για την έναρξη της επιχείρησης αυτής θα γίνει 

σύµφωνα µε τα κριτήρια του αναπτυξιακού  Νόµου 3299/2004.  

Μην ξεχάσεις: α) να αναφέρεις το όνοµα της ξενοδοχειακής µονάδας, β) να 

σχεδιάσεις το λογότυπό της και γ) να συντάξεις ένα διαφηµιστικό σλόγκαν σύµφωνο 

µε τον Ελληνικό Κώδικα ∆ιαφήµισης και Επικοινωνίας.  

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Λογότυπο Ξενοδοχείου 
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Ενότητα 10 

Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηµατικότητα 

 

Έχουµε ήδη συζητήσει  τη σηµαντική συµβολή της επιχειρηµατικότητας στην 

αύξηση της απασχόλησης. Για να επιτευχθεί όµως η αναπτυξιακή αυτή συµβολή της 

επιχειρηµατικότητας, πρέπει οι επιχειρήσεις που ιδρύονται όχι µόνο να είναι βιώσιµες, 

σύµφωνα µε το επιχειρηµατικό τους σχέδιο, αλλά να εξελίσσονται και να 

αναπτύσσονται. 

 Το παρακάτω σχήµα που στηρίζεται στο βασικό σχετικό υπόδειγµα των 

Churchill, N.C. and Lewis, V. L. (1983) περιγράφει τα τυπικά στάδια της /ανάπτυξης 

εξέλιξης µιας νέας επιχείρησης.  

Τυπικά στάδια εξέλιξης µιας νέας επιχείρησης 

Έσοδα από 

Πωλήσεις 

 

                                                                                                                                                  Χρόνος 

            Στάδιο ίδρυσης             Ανάπτυξη                       Ωριµότητα 

 
Όπως προκύπτει και από το παραπάνω σχήµα τα πρώτα χρόνια η επιχείρηση 

έχει λίγα έσοδα από τις πωλήσεις (κάθετος άξονας), τα οποία αυξάνουν όταν η 

επιχείρηση εισέλθει στο στάδιο της ανάπτυξης. Στο στάδιο της ανάπτυξης η 

επιχείρηση µελετά περισσότερο την αγορά του προϊόντος και εποµένως µελετά τις 

ανάγκες των δυνητικών καταναλωτών του προϊόντος της. Εάν επιβιώσει στη φάση 

της ανάπτυξης, τότε η επιχείρηση εισέρχεται στη φάση της ωριµότητας.  
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Σύµφωνα µε τις σχετικές µελέτες οι επιχειρήσεις που δρουν ανταγωνιστικά 

εξελίσσονται/αναπτύσσονται συνεχώς.  

Η ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης αντανακλά κυρίως την ικανότητα της 

επιχείρησης να εξασφαλίζει, να διατηρεί και να αυξάνει τα µερίδιά της στην αγορά, 

εγχώρια ή διεθνή, του προϊόντος που παρέχει. 

Ο όρος ανταγωνιστικότητα είναι ευρύς και πολυεπίπεδος και η έννοια που του 

αποδίδεται µπορεί να διαφέρει κατά περίπτωση. Σε κάθε όµως περίπτωση η 

ανταγωνιστικότητα µιας αγοράς προϊόντος, και κατ΄ επέκταση η ανταγωνιστικότητα 

µιας οικονοµίας, προϋποθέτει βελτίωση του επιπέδου ευηµερίας του πληθυσµού- 

στόχου.  

 

Γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει την ανταγωνιστικότητα ως την 

επίτευξη υψηλού και αυξανόµενου βιοτικού επιπέδου των κατοίκων µιας 

χώρας και τη διατήρηση της ανεργίας σε όσο το δυνατόν χαµηλότερα 

ποσοστά και  

εποµένως  ο δείκτης ανταγωνιστικότητας µιας χώρας αποτελεί βασικό 

δείκτη ανάπτυξης της χώρας, όπως προκύπτει και από τον ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 1. Κατάταξη των χωρών βάσει δεικτών Επιχειρηµατικής, 

Αναπτυξιακής και Παγκόσµιας Ανταγωνιστικότητας 

 
∆είκτης 

Επιχειρηµατικής 
Ανταγωνιστικότητας 

(BCI) 

∆είκτης 
Αναπτυξιακής 

Ανταγωνιστικότητας 
(GCI) 

Κατάταξη βάσει του  
Παγκόσµιου ∆είκτη 
Ανταγωνιστικότητας  

(GLCI) 
 

 
 

Χώρες 
 

2003 2004 2003 2004 2004 
1. Αυστρία 17 16 17 17 18 
2. Βέλγιο 15 14 27 25 19 
3. ∆ανία 4 7 4 5 3 
4. Γερµανία 5 3 13 13 6 
5. Φινλανδία 1 2 1 1 2 
6. Γαλλία 10 12 26 27 17 
7. Ελλάδα 39 39 35 37 51 
8. Ιρλανδία 21 22 30 30 27 
9. Ιταλία 24 33 41 47 56 
10. Λουξ-ργο   21 26 21 
11. Ολλανδία 9 9 12 12 12 
12. Πορτογαλία 36 32 25 24 40 
13. Ισπανία 25 26 23 23 34 
14. Σουηδία 3 4 3 3 5 
15. Αγγλία 6 6 15 11 9 

ΕΕ-15 15 16 20 20 21 
16. Κύπρος  43  38 52 
17. Τσεχία 35 34 39 40 38 
18. Εσθονία 28 27 22 20 24 
19. Ουγγαρία 38 40 33 39 46 
20. Λετονία 29 47 37 44 44 
21. Λιθουανία 40 35 40 36 39 
22. Μάλτα 42 48 19 32 42 
23. Πολωνία 47 55 45 60 72 
24. Σλοβακία 43 38 43 43 41 
25. Σλοβενία 30 30 31 33 35 

ΕΕ-25 24 26 25 27 30 
26. ΗΠΑ 2 1 2 2 1 
27. Ιαπωνία 13 8 11 9 10 

Σύνολο 27 22 24 24 26 28 

 
Πηγή: WEF (World Economic Forum), Oxford University Press, 2003, 2004 

 

 Λαµβάνοντας υπόψη σου όλα όσα έχουµε αναφέρει σχετικά µε τα εµπόδια για 

την ανάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, προσπάθησε να 

αιτιολογήσεις τη θέση της Ελλάδας στον παραπάνω πίνακα. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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∆ραστηριότητα 1 

Μελέτησε το παρακάτω κείµενο του Μ. Porter. 

 

 
"Το σηµαντικότερο απ' όλα είναι να προσπαθείς να διαµορφώσεις τη φύση 
του ανταγωνισµού, να προσπαθείς να πάρεις τη µοίρα στα χέρια σου" 
 
…………Στην αυγή του εικοστού πρώτου αιώνα, καθίσταται πιεστική η ανάγκη για 
ξεκάθαρες στρατηγικές. ∆ιότι, όσες επιχειρήσεις δεν έχουν ξεκάθαρο όραµα για το 
πώς θα µπορέσουν να γίνουν ευκρινώς διαφορετικές και µοναδικές, 
προσφέροντας κάτι διαφορετικό από τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις, σε 
κάποια διαφορετική οµάδα πελατών, θα πέσουν θύµατα του έντονου ανταγωνισµού. 

Παλιότερα, όταν δεν υπήρχαν τόσοι πολλοί ανταγωνιστές και οι εταιρείες 
µπορούσαν να αφήνονται στο ρεύµα, υιοθετώντας στρατηγικές του τύπου «κι εγώ το 
ίδιο», η αγορά δεν ήταν τόσο άτεγκτη. Στις µέρες µας όµως, η αγορά τιµωρεί 
ακαριαία και ανηλεώς τέτοιου τύπου στρατηγικές. Κατά συνέπεια, η πίεση για 
ξεκάθαρες στρατηγικές είναι µεγαλύτερη. 

….Οι επιχειρήσεις έδειξαν, γενικά, µεγάλο ζήλο στην εφαρµογή όλων των 
νέων ιδεών στο θέµα της διοίκησης, φθάνοντας πολλές φορές σε σηµείο υπερβολής. 
Και προσπάθησαν να τις υλοποιήσουν όλες µονοµιάς: ∆ιοίκηση ολικής ποιότητας, 
ανταγωνισµός βάσει χρόνου, σύγκριση µε υποδειγµατικά πρότυπα απόδοσης 
(benchmarking), κλπ. Οι περισσότερες από αυτές τις ιδέες αναφέρονται στο πως 
µπορούν να γίνουν τα πράγµατα καλύτερα, στη βελτίωση της λειτουργικής 
αποτελεσµατικότητας. Η αποτελεσµατικότητα αυτή είναι απαραίτητη για να µείνει 
κανείς στο παιγνίδι. Όµως το να µείνει κανείς στο παιγνίδι δεν είναι αρκετό. 

Αν όλοι ανταγωνίζονται µε βάση την ίδια οµάδα µεταβλητών, τότε ανεβαίνει 
το επίπεδο των προτύπων απόδοσης, αλλά καµιά εταιρεία δεν πρωτοπορεί.  

Όµως η πρωτοπορία –και η διατήρησή της –είναι η βάση της 
στρατηγικής: η δηµιουργία ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.  

Στρατηγική σηµαίνει να µπορέσεις να ξεπεράσεις τον ανταγωνισµό. 
Εποµένως: 

Το θέµα δεν είναι απλώς να είσαι καλύτερος σε ό,τι κάνεις.  
Το θέµα είναι να είσαι διαφορετικός σε αυτό που κάνεις. 

 
Παγίδες στη στρατηγική σκέψη. 

…….….Ένα από τα σοβαρότερα λάθη που επαναλαµβάνεται ξανά και ξανά από τις 
εταιρείες είναι ότι επιχειρούν να εφαρµόσουν µία καθολική στρατηγική.  

Αυτός ο τρόπος σκέψης αποτελεί παγίδα για τις εταιρείες. 
Η πρώτη παγίδα συνίσταται στο ότι οι επιχειρήσεις πίστεψαν πως θα πρέπει 

να έχουν το µεγαλύτερο µερίδιο στην αγορά, διότι αυτός είναι ο µόνος τρόπος για να 
νικήσουν. Η ιδέα αυτή είναι λανθασµένη, διότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που 
έχουν µικρό µερίδιο στην αγορά και είναι, εντούτοις, περισσότερο επικερδείς. Αλλά το 
χειρότερο είναι ότι, αν όλες οι επιχειρήσεις προσπαθήσουν να αποκτήσουν το 
µεγαλύτερο µερίδιο στην αγορά, αυτό θα οδηγήσει σε µια καταστροφική µάχη, στην 
οποία καµιά επιχείρηση δεν µπορεί να νικήσει. 

Μια άλλη παγίδα δηµιουργεί η ιδέα ότι όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 
µειώσουν το χρόνο του κύκλου ανάπτυξης προϊόντων και να επιταχύνουν την είσοδό 
τους στην αγορά. Και πάλι, αυτή η στρατηγική δεν έχει αξία ως καθολική αλήθεια. Σε 
κάποιες αγορές είναι προτιµότερο να δώσει κανείς περισσότερο χρόνο για την 
επίτευξη µιας καλύτερης λύσης, παρά να εισάγει νέα προϊόντα που έχουν µικρό κύκλο 
ανάπτυξης. Σε άλλες αγορές αυτό δεν ισχύει. Αν όλες οι εταιρείες µειώσουν το χρόνο 
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του κύκλου ανάπτυξης των προϊόντων τους, το αποτέλεσµα θα είναι µια κούρσα 
ενάντια στο χρόνο, στην οποία κανείς δε θα µπορεί να νικήσει. Στην πραγµατικότητα, 
όλοι χάνουν, διότι επιτάχυνση του χρόνου εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά 
σηµαίνει αύξηση του κόστους ή µείωση των εσόδων, και τελικά µείωση του κέρδους. 

Έτσι λοιπόν, η άποψη ότι υπάρχει µια καθολική στρατηγική για τον εικοστό 
πρώτο αιώνα, η οποία θα είναι εφαρµόσιµη σε όλες τις περιπτώσεις, είναι καταφανώς 
λανθασµένη.  

Ποιες λοιπόν είναι οι θεµελιώδεις αρχές που καθορίζουν µια σωστή 
στρατηγική; 

                                                                                  Μichael Porter 
 
Πηγή: R. Gibson (2001) «Η Επιχείρηση του Μέλλοντος», σ.σ. 83-98, Εκδόσεις 

Καστανιώτη. 

 
Συµφωνείς µε τις απόψεις του Μ. Porter;  

Κατάγραψε το δικό σου προβληµατισµό  σχετικά µε τον ανταγωνισµό της 

αγοράς. 

 
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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∆ραστηριότητα 2 

 
Κατά τον M. Porter οι θεµελιώδεις αρχές που καθορίζουν µία σωστή 

στρατηγική ανταγωνιστικής επιχείρησης είναι: 

� Ηγέτιδες εταιρείες θα αναδειχθούν εκείνες που δε βελτιστοποιούν απλώς τη 

θέση τους µέσα στον κλάδο στον οποίο ανήκουν, αλλά εκείνες που 

διαµορφώνουν ενεργά και επανακαθορίζουν τον κλάδο τους 

� Καλή στρατηγική είναι αυτή που κάνει µια εταιρεία να διαφέρει, που της δίνει 

µοναδική θέση που σηµαίνει να παρέχει η εταιρεία ένα συγκεκριµένο µίγµα 

προϊόντων σε κάποια οµάδα πελατών. 

� ∆εν αρκεί να είσαι απλώς διαφορετικός. Θα πρέπει να είσαι διαφορετικός µε 

τρόπο που να αντισταθµίζει τα πλεονεκτήµατα των άλλων τρόπων µε τους 

οποίους θα µπορούσες να είσαι διαφορετικός. 

 
Πηγή: R. Gibson (2001) «Η Επιχείρηση του Μέλλοντος», σ.σ. 83-98, Εκδόσεις 

Καστανιώτη. 

 

Προσπάθησε να καταγράψεις τους τρόπους µε τους οποίους θα εφάρµοζες τις 

παραπάνω αρχές του M. Porter, σε µια υποθετική ανταγωνιστική επιχείρηση, που θα 

εργαζόσουν. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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∆ραστηριότητα 3 

 Ο ∆είκτης Αναπτυξιακής Ανταγωνιστικότητας GCI εξαρτάται από το 

Μακροοικονοµικό περιβάλλον, το θεσµικό πλαίσιο και την τεχνολογία, όπως φαίνεται 

στον πίνακα που ακολουθεί. 

 Συσχέτισε τον παρακάτω πίνακα µε τον πίνακα 1 του Κεφαλαίου (BCI, GLCI). 

Υποδείκτες του ∆είκτη Αναπτυξιακής Ανταγωνιστικότητας (GCI) 
Μακροοικονοµικό 

περιβάλλον 
Θεσµικό 
πλαίσιο 

Τεχνολογία 
 

Χώρες 
 

2003 2004 2003 2004 2003 2004 

1. Αυστρία 10 10 14 15 27 22 
2. Βέλγιο 19 19 27 22 29 31 
3. ∆ανία 5 4 1 1 8 6 
4. Γερµανία 21 26 9 11 14 12 
5. Φινλανδία 2 3 2 3 2 3 
6. Γαλλία 20 25 23 25 28 30 
7. Ελλάδα 33 31 42 44 30 38 
8. Ιρλανδία 22 21 25 17 38 37 
9. Ιταλία 28 38 46 48 44 50 
10. Λουξ-ργο 3 6 13 14 42 41 
11. Ολλανδία 9 7 11 13 18 16 
12. Πορτογαλία 31 34 22 23 22 23 
13. Ισπανία 17 16 31 34 25 20 
14. Σουηδία 8 17 7 6 4 4 
15. Αγγλία 12 8 12 7 16 18 

ΕΕ-15 16 18 19 19 23 23 
16. Κύπρος  45  33  39 
17. Τσεχία 39 41 47 51 21 19 
18. Εσθονία 34 30 28 26 10 15 
19. Ουγγαρία 38 55 33 37 32 29 
20. Λετονία 36 37 45 52 26 36 
21. Λιθουανία 41 33 41 43 36 33 
22. Μάλτα 29 47 18 30 17 21 
23. Πολωνία 49 51 58 80 34 45 
24. Σλοβακία 50 54 51 49 33 28 
25. Σλοβενία 37 39 35 31 24 26 

ΕΕ-25 25 28 27 29 24 26 
26. ΗΠΑ 14 15 17 21 1 1 
27. Ιαπωνία 24 29 30 16 5 5 

Σύνολο 27 24 27 26 28 23 24 
 

Πηγή: WEF (World Economic Forum), Oxford University Press, 2003, 2004 

 

Τι παρατηρείς;  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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∆ραστηριότητα 4 

 Μελέτησε τον παρακάτω πίνακα.  

Συσχέτισέ τον µε τη στήλη «∆είκτες Επιχειρηµατικής Ανταγωνιστικότητας» 

(BCI) του πίνακα 1 του Κεφαλαίου. 

Υποδείκτες του ∆είκτη Επιχειρηµατικής Ανταγωνιστικότητας (BCI) 
∆είκτες 

εταιρικών 
λειτουργιών και 
στρατηγικής 

∆είκτες 
ποιότητας 

επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος 

Χώρες 
 

2003 2004 2003 2004 
1. Αυστρία 13 14 18 17 
2. Βέλγιο 11 11 17 19 
3. ∆ανία 7 9 3 3 
4. Γερµανία 1 1 9 5 
5. Φινλανδία 4 7 1 1 
6. Γαλλία 9 10 14 16 
7. Ελλάδα 39 39 40 40 
8. Ιρλανδία 17 22 22 22 
9. Ιταλία 24 26 23 41 
11. Ολλανδία 10 6 11 9 
12. Πορτογαλία 46 41 33 30 
13. Ισπανία 25 25 26 26 
14. Σουηδία 3 5 5 6 
15. Αγγλία 8 8 6 4 
ΕΕ-15 16 16 16 17 
16. Κύπρος  56  39 
17. Τσεχία 33 31 38 35 
18. Εσθονία 36 33 27 24 
19. Ουγγαρία 45 47 37 36 
20. Λετονία 29 50 31 46 
21. Λιθουανία 41 36 41 33 
22. Μάλτα 47 57 42 47 
23. Πολωνία 43 46 45 62 
24. Σλοβακία 44 40 43 37 
25. Σλοβενία 27 27 34 32 
ΕΕ-25 24 27 25 26 
26. ΗΠΑ 2 2 2 2 
27. Ιαπωνία 6 3 20 11 
Σύνολο 27 23 25 24 25 

 
Πηγή: WEF (World Economic Forum), Oxford University Press, 2003, 2004 

Τι παρατηρείς;  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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∆ραστηριότητα 5 

 Σύµφωνα µε τον L. Thurow «Το κυρίαρχο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

στον εικοστό πρώτο αιώνα, θα σχετίζεται µε την εκπαίδευση και τις δεξιότητες 

των εργαζοµένων». 

 α)Συµφωνείς µε την άποψη του L. Thurow;  

Τεκµηρίωσε την άποψή σου. 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

β) Πώς νοµίζεις ότι το Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστηµα θα συνέβαλλε στην 

ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονοµίας; Τεκµηρίωσε την απάντησή σου. 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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