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Ορίζοντας την επιχειρηµατικότητα
Η επιχειρηµατικότητα είναι ένα πολύπτυχο φαινόµενο το οποίο µελετάται τόσο από
επιστήµονες διαφόρων γνωστικών περιοχών , όσο και από εµπειρικούς της αγοράς και της
δράσης , που οι τελευταίοι µάλιστα προσδίδουν και την προστιθέµενη αξία στο όλο ζήτηµα.
Από όποια σκοπιά κι αν προσεγγίσουµε το θέµα , όλοι συµφωνούµε ότι η ανάπτυξη βιώσιµης
επιχειρηµατικότητας αποτελεί µοχλό ανάπτυξης της οικονοµίας και παράγοντα πολιτικής
οικονοµικής σταθερότητας και οικονοµικού δυναµισµού.
Το ότι η επιχειρηµατικότητα είναι ένα πολυσχιδές φαινόµενο το επιβεβαιώνει και η ποικιλία
των ορισµών που έχουν διατυπωθεί για την επιχειρηµατικότητα , ανάλογα µε την
διαφοροποίηση των σκοπών, των στόχων, των κύριων ερωτηµάτων και των διαφορετικών
µονάδων ανάλυσης που χρησιµοποιούνται από τους διάφορους θεωρητικούς. Σύµφωνα µε
τον ορισµό της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επιχειρηµατικότητα είναι η σκέψη και η
διαδικασία της δηµιουργίας και ανάπτυξης οικονοµικής δραστηριότητας που βασίζεται στο
συνδυασµό της ανάληψης κινδύνου, δηµιουργικότητας και καινοτοµίας µε τη διαχείριση µέσα
σε ένα νέο ή υπάρχοντα οικονοµικό οργανισµό”. Με αυτήν την έννοια, η οικονοµική ανάπτυξη
µέσω της επιχειρηµατικότητας αποτελεί ευθύνη όλων όσων παίρνουν αποφάσεις για τον
αποτελεσµατικό συνδυασµό των παραγωγικών συντελεστών «επιχειρώντας είτε προς ίδιον

συµφέρον, είτε προς άλλων».
Βασικό συστατικό της επιχειρηµατικότητας είναι η καινοτοµία η οποία αναφέρεται στη
διαδικασία µετασχηµατισµού µιας ιδέας σε εµπορεύσιµο προϊόν ή υπηρεσία ή σε µια νέα ή
βελτιωµένη µέθοδο διοίκησης, ή σε µια νέα µέθοδο οργάνωσης της εργασίας ή σε µια νέα
τεχνική επιχειρησιακής λειτουργίας. Η αξιοποίηση των καινοτόµων ιδεών στις επιχειρηµατικές
δραστηριότητες, από µεµονωµένα άτοµα ή εταιρίες, αναλαµβάνοντας το ρίσκο για να
δηµιουργήσουν κάτι νέο, µε σκοπό να εκµεταλλευτούν τα πλεονεκτήµατα του τολµήµατος
αυτού, οριοθετεί την έννοια της επιχειρηµατικότητας. Ο Schumpeter το 1934 διατύπωσε την
άποψη ότι η επιχειρηµατικότητα στηρίζεται στην καινοτοµία και η διαδικασία επίτευξης νέων
συνδυασµών ή σχηµατισµών ονοµάζεται «επιχείρηση» και τα άτοµα που φέρουν σε πέρας
αυτήν τη διαδικασία ονοµάζονται «επιχειρηµατίες». Οι επιχειρηµατίες κατά τον Schumpeter
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δεν είναι απαραίτητο να συνδέονται µόνιµα µε µια ατοµική επιχείρηση, αλλά ως επιχειρηµατίες
νοούνται ακόµη και τα διορισµένα στελέχη, όπως οι µάνατζερ και τα ανώτατα στελέχη
διοίκησης που διοικούν µια επιχείρηση ή πιο γενικά αυτοί που εφαρµόζουν στην πράξη την
επιχειρηµατική λειτουργία .
Η δηµιουργικότητα είναι επίσης µια σηµαντική παράµετρος της υγειούς επιχειρηµατικότητάς
και αναφέρεται στην παραγωγή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας ή ιδέας που είναι καινοφανής
(πρωτότυπη ή απροσδόκητη) και κατάλληλη. Ο Peter Drucker (1990) ορίζει ως επιχειρηµατία
«αυτόν που δηµιουργεί κάτι το καινούριο, κάτι το διαφορετικό, αυτός που αλλάζει ή
µεταβάλλει αξίες».
Ο σηµαντικός ρόλος της επιχειρηµατικότητας ενώ είχε επισηµανθεί στις θεωρίες των
κλασικών και νεοκλασικών οικονοµολόγων (R. Cantillon, A. Smith, J.B. Say, J.S. Mill, D.
Ricardo, L. Warlas, A. Marshall,κ.ά), µολαταύτα αγνοήθηκε στην πράξη για αρκετά χρόνια,
ιδιαίτερα στην περίοδο µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, όπου δόθηκε µεγάλη σηµασία στις
µεγάλες επιχειρήσεις και οργανισµούς του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα, ως αποτέλεσµα των
πολιτικών του κρατικού παρεµβατισµού και του Κευνσιανισµού. Ήδη από το 1911 ο
Schumpeter είχε µιλήσει για τη σηµασία του ρόλου του επιχειρηµατία στην ανανέωση, στην
ανατροπή των συνθηκών παραγωγής, στην αναζήτηση νέων τρόπων παραγωγής , νέας
τεχνολογίας στην παραγωγή νέων προϊόντων. Όµως, µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1970,
όσες µικρές επιχειρήσεις ιδρύονταν από φιλόδοξους επιχειρηµατίες θεωρούνταν ότι ασκούσαν
ουδέτερη επίδραση στα οικονοµικά µεγέθη. Η καθοριστική σηµασία της επιχειρηµατικότητας
αναγνωρίζεται µετά την δεκαετία του 1980, κατά τη διάρκεια της οποίας η κρίση της
σοσιαλδηµοκρατίας στην Ευρώπη, µε την ταυτόχρονη αύξηση του Θατσερισµού και του
Ρηγκανισµού στις Ηνωµένες Πολιτείες , ευνόησαν την ανάπτυξη των δυνάµεων της αγοράς.
(Χατζηκωνσταντίνου & Γωνιάδης, 2009).
Σήµερα οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις καταλαµβάνουν ένα σηµαντικό ποιοτικό και ποσοτικό
τµήµα της Ευρωπαϊκής οικονοµίας, αποτελώντας πηγή δηµιουργικότητας και καινοτοµίας και
συµβάλλοντας στην βελτίωση των δεικτών απασχόλησης και ανάπτυξης. Σε σχέση µε τις
µεγαλύτερες επιχειρήσεις, βεβαίως, παρουσιάζουν υστερήσεις όσον αφορά στις οικονοµίες
κλίµακας , αλλά η αναγνώριση της ουσιαστικής συµβολής των µικροµεσαίων στην βιώσιµη
ανάπτυξη , επέβαλε την θεσµοθέτηση πολιτικής και πρωτοβουλιών εκ µέρους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που προωθούν την επιχειρηµατικότητα και προάγουν την ανταγωνιστικότητα
αυτών των µικρού µεγέθους επιχειρήσεων.

Η Ελληνική πραγµατικότητα.
Ενώ η επιχειρηµατικότητα έχει γίνει το αγαπηµένο σύνθηµα της παγκόσµιας οικονοµίας τις
τελευταίες δύο δεκαετίες, εντούτοις στη χώρα µας ακόµα προσπαθούµε να την
απενεχοποιήσουµε και να την αποµυθοποιήσουµε. Η στρέβλωση της έννοιας της
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επιχειρηµατικότητας και του επιχειρηµατικού πνεύµατος των Ελλήνων ,δυστυχώς , επιτείνει
ακόµη περισσότερο την κατάσταση.
Στην παρούσα συγκυρία, εν µέσω της οικονοµικής ύφεσης, η ανάπτυξη καινοτόµων
µικροµεσαίων επιχειρήσεων προβάλλουν ως βασικές εναλλακτικές λύσεις στην αντιµετώπιση
των οικονοµικών και κοινωνικών προβληµάτων που ανακύπτουν. Ειδικότερα, η δηµιουργία
βιώσιµων επικερδών και κλιµακωτών επιχειρήσεων οι οποίες θα µπορούσαν να
δηµιουργήσουν δίκτυα καινοτοµίας (innovation networks) και συστάδες γνώσης (knowledge
clusters) , θα βοηθούσαν στην ανάπτυξη βιώσιµης επιχειρηµατικότητας (sustainable
entrepreneurship), και θα συνέβαλαν σε µια εύρωστη και υγιή ανταγωνιστικότητα της
χώρας (Καραγιάννης-Μπακούρος, 2010).
Όµως, η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα από την µεταπολίτευση µέχρι τις αρχές του 21ου
αιώνα δεν είχε θετική αποδοχή από τους Έλληνες και οι περισσότεροι θεωρούσαν την
επιχειρηµατικότητα ως µια δράση που αναπτύσσουν οι ήδη υφιστάµενες και κυρίως οι
µεγάλες επιχειρήσεις. Η Ελλάδα έχει χαρακτηριστεί από τον Οργανισµό Οικονοµικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ως η πλέον εχθρική προς την επιχειρηµατικότητα χώρα ,
ενώ σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεσή της ( 2013) οι απαιτούµενοι ρυθµοί ανάπτυξης της

οικονοµίας µας δεν φαίνεται να είναι δυνατόν να υποστηριχθούν από ανάλογες
επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες. Η ελληνική επιχειρηµατικότητα χαρακτηρίζεται κύρια από την
δηµιουργία πολύ µικρού µεγέθους επιχειρήσεων (έως 4 θέσεις εργασίας) οι οποίες
καταλαµβάνουν το 96% του συνόλου των επιχειρήσεων, ενώ ή επιβίωση και η ανάπτυξή
τους συχνά βρίσκει τροχοπέδη σε εσωτερικές αλλά και εξωτερικές δυσλειτουργίες της αγοράς.
Βασικά προβλήµατα ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα εξακολουθούν να
αποτελούν: το ρυθµιστικό πλαίσιο, ιδιαίτερα αναφορικά µε τις διαδικασίες ίδρυσης και
αδειοδότησης νέων επιχειρήσεων, η διοικητική γραφειοκρατία που καθορίζει τις σχέσεις µε
τον δηµόσιο τοµέα, το ασταθές φορολογικό σύστηµα, οι δυσκολίες πρόσβασης στον δανεισµό
και οι χρηµατοικονοµικές επιβαρύνσεις, το αρνητικό επιχειρηµατικό κλίµα.
Στην πιο πρόσφατα δηµοσιευµένη έκθεση του Ινστιτούτου Οικονοµικής και Βιοµηχανικής
Έρευνας (ΙΟΒΕ) επισηµαίνεται ότι στην Ελλάδα ακόµη και πριν την οικονοµική κρίση, ο
δείκτης εκτίµησης επιχειρηµατικών ευκαιριών και ο δείκτης φόβου της αποτυχίας των εν
δυνάµει επιχειρηµατιών δεν βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Αν και τα νέα
επιχειρηµατικά εγχειρήµατα παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια της οικονοµικής κρίσης, υψηλό
βαθµό καινοτοµικότητας, έχουν χαµηλή ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια και εξαγωγικό
προσανατολισµό. Ακόµη, καταγράφεται µια πτώση στο επίπεδο της τεχνολογίας που
χρησιµοποιούν οι νέες επιχειρήσεις, ωστόσο µεταξύ των υπόλοιπων χωρών του ΟΟΣΑ η θέση
της Ελλάδος είναι αρκετά ικανοποιητική.
Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα συγκυρίας για τις µικροµεσαίες Ελληνικές επιχειρήσεις της
Εθνικής Τράπεζας (2013), ο εκτοπισµός των µικροµεσαίων επιχειρήσεων από τις µεγάλες θα
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συνεχιστεί και το 2014, µεγαλώνοντας ακόµη περισσότερο το χάσµα µεταξύ τους, αφού η
αρνητική οικονοµική συγκυρία των τελευταίων χρόνων έχει οδηγήσει στην πτώση του κύκλου
εργασιών της µέσης µικροµεσαίας κατά περίπου 50%.
Παρόλα αυτά, η εικόνα σήµερα φαίνεται να είναι πιο ενθαρρυντική, όσον αφορά στις

ποιοτικές προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν την επιχειρηµατικότητα, ιδιαίτερα αυτές που
αναφέρονται στον ανθρώπινο παράγοντα και στη δυναµική του. Στο πεδίο αυτό θα
αναπτυχθούν και οι προτάσεις µας για έναν επαναπροσδιορισµό του «επιχειρείν» για την

Ελληνική πραγµατικότητα.
Επαναπροσδιορίζοντας το "επιχειρείν"
Με δεδοµένο ότι οι προσπάθειες για την επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονοµίας στηρίζονται
στη ανάπτυξη καινοτόµων µικροµεσαίων επιχειρήσεων, η αναστροφή του αρνητικού κλίµατος
και η άρση των όποιων λειτουργικών εµποδίων αποτελούν προϋπόθεση για ανάλογους
σχεδιασµούς. Στη δική µας πρόταση , δεν θα αναφερθούµε στην άρση των εµποδίων, που
έχουν πολλάκις και επαρκώς επισηµανθεί από διάφορους επιχειρηµατικούς φορείς, και
αναφέρονται στα διοικητικά εµπόδια που καθηλώνουν την απελευθέρωση των υγειών
επιχειρηµατικών δυνάµεων, η σε εµπόδια που ορθώνονται από χρηµατοδοτικούς φορείς και
θεσµούς, αλλά θα προτείνουµε τρόπους που αφορούν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της

επιχειρηµατικότητας δηλ. στον παράγοντα «καινοτοµία και δηµιουργικότητα», στον
παράγοντα «επιχειρηµατίας» , στον παράγοντα «στρατηγικός προσανατολισµός».

Η καινοτοµία αναδεικνύεται ως καθοριστικής σηµασίας παράγοντας για την επιβίωση και
ανταγωνιστικότητα κάθε επιχείρησης επειδή όταν αξιοποιηθεί ανάλογα προσφέρει ευκαιρίες
ανάπτυξης θετικών οικονοµικών αποτελεσµάτων. Έχει καταγραφεί, ότι οι περισσότερες
Ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει επιχειρηµατικές δραστηριότητες στο εξωτερικό
έχουν χρησιµοποιήσει τις τεχνολογικές ή τις διοικητικές τους καινοτοµίες ως το συγκριτικό
τους πλεονέκτηµα για να κατακτήσουν ανάλογο µερίδιο αγοράς. Παραδείγµατα τέτοιων
επιχειρήσεων συναντάµε κύρια σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας και παραγωγής λογισµικού ή
παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου.

Επειδή η καινοτοµία θεωρείται ως η επιτυχηµένη αξιοποίηση της νέας γνώσης , η παραγωγή
της γνώσης , η έρευνα και η ταχύτατη διάχυση της παραγόµενης πληροφορίας αποτελούν
προκλήσεις για τη σύγχρονη επιχείρηση. Σ’ αυτήν την πρόκληση η µικροµεσαία ελληνική
επιχείρηση δύσκολα µπορεί να ανταποκριθεί. Όχι µόνο επειδή στερείται οικονοµικών πόρων
και θεσµικής υποστήριξης, αλλά επειδή το µοντέλο του επιχειρείν στην Ελλάδα δεν
αναπτύχθηκε σε ανάλογα πρότυπα. Οι επιχειρήσεις που καινοτόµησαν στηρίχθηκαν κύρια
στην εφευρετικότητα του ιδιοκτήτη της ή σε δηµιουργικές ιδέες, αλλά δεν είναι πολλές οι
περιπτώσεις που συστηµατικά σχεδίασαν, παρήγαγαν και αξιοποίησαν τις ιδέες τους σε
καινοτόµα προϊόντα. Εδώ χρειάζεται να εστιάσουµε την προσοχή µας για να προκαλέσουµε
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την ανάπτυξη βιώσιµων και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Στην επένδυση στην συστηµατική

έρευνα για την παραγωγή καινοτοµίας. Και αυτό δεν είναι προνόµιο των µεγάλων, οικονοµικά
εύρωστων επιχειρήσεων, αλλά των επιχειρήσεων «έντασης γνώσης» ( learning organizations)
όπου το «διανοητικό κεφάλαιο» αποτελεί τον σπουδαιότερο παραγωγικό πόρο. Στην Ελλάδα,
έχουµε αυτές τις προϋποθέσεις για να στηρίξουµε την παραγωγή γνώσης και καινοτοµίας.
Έχουµε το εξαιρετικά υψηλών προδιαγραφών ανθρώπινο δυναµικό, το επιστηµονικό δυναµικό
µε αξιοζήλευτες σπουδές και δεξιότητες, τις νέες γενιές εν-δυνάµει επιχειρηµατιών, οι οποίοι
θα µπορούσαν να αναπτύξουν αµιγή επιχειρηµατικότητα ιδρύοντας δικές τους επιχειρήσεις, ή
να αναπτύξουν επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες ακόµα και στο πλαίσιο της εξηρτηµένης
εργασίας ( ενδοεπιχειρηµατικότητα). Όµως χρειάζονται υποστήριξη, ενθάρρυνση, αισιόδοξες
προοπτικές και κύρια αξιοκρατικές διαδικασίες και πολιτικές. Η χρηµατοδότηση επιχειρήσεων
έντασης γνώσης που επενδύουν στην καινοτοµία και στην δηµιουργικότητα, χρειάζεται να
διευκολυνθεί από τους χρηµατοδοτικούς φορείς και να υποστηριχθεί από την πολιτεία. Ιδέες
και προτάσεις για επιχειρησιακά σχέδια έχουµε καθηµερινά πολλά, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα της χώρας και άλλοι φορείς διοργανώνουν επιχειρηµατικούς διαγωνισµούς και
βραβεύουν νέους και νέες επιστήµονες που όµως δεν εξασφαλίζεται η χρηµατοδότησή τους
για εφαρµογή της ιδέας στην πράξη. Λείπει η διασύνδεση, οι συνέργειες µεταξύ αυτών που
παράγουν τη γνώση, την έρευνα και αυτών που θα εφαρµόσουν τα αποτελέσµατά τους.
Μέσω αυτής της διασύνδεσης θα καλύψουν τις ανάλογες ανάγκες τους οι µικροµεσαίες
επιχειρήσεις που δεν έχουν τις οικονοµικές δυνατότητες να υποστηρίξουν την έρευνα και την
παραγωγή καινοτοµίας.

Προβάλλει συνεπώς ως προτεραιότητα, η χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για την καινοτοµία και

την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Η υποστήριξη των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων µε υποδοµές και τεχνογνωσία θα πρέπει να προέρχεται από έναν συστηµατικό
σχεδιασµό, που προσδιορίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες για τους τοµείς που η χώρα έχει
τις δυνατότητες να αναπτύξει καινοτοµίες ως ανταγωνιστικά της πλεονεκτήµατα, που
προβλέπει δράσεις κινητοποίησης των παραγωγικών και ερευνητικών φορέων και καλλιεργεί

εµπιστοσύνη και θετικό κλίµα για την ανάπτυξη συνεργασιών. Για το πιο δύσκολο κοµµάτι
της χρηµατοδότησης της έρευνας, η αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων προσφέρουν ακόµη
ευκαιρίες. Για το άµεσο χρονικό διάστηµα υπάρχουν οι πόροι από το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα
HORIZON 2020, που κατεξοχήν θα διατεθούν στην έρευνα και καινοτοµία και στις συνέργειες
που θα αναπτυχθούν µεταξύ Πανεπιστηµίων και παραγωγικών µονάδων.
Ένα άλλο ποιοτικό χαρακτηριστικό της επιχειρηµατικότητας αφορά στο προφίλ του

σύγχρονου επιχειρηµατία.
Οι Έλληνες είχαν ανέκαθεν ανεπτυγµένο το στοιχείο του επιχειρείν, τη διάθεση να
«δουλέψουν την δική τους επιχείρηση», να είναι ανεξάρτητοι, αφεντικά. Σε παγκόσµια έρευνα
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του 2013 (Amway Global Entrepreneurship Report 2013) ένας στους δύο Έλληνες (53%)
φαντάζεται τον εαυτό του ως επιχειρηµατία, όµως ο φόβος της αποτυχίας αποτελεί εµπόδιο
για την έναρξη µιας επιχείρησης . Και µάλιστα σήµερα, εν µέσω οικονοµικής ύφεσης, ο φόβος
αυτός είναι αιτιολογηµένος.
Όµως, εν µέσω οικονοµικής ύφεσης παρουσιάζονται και πολλές επιχειρηµατικές ευκαιρίες, οι
οποίες χρειάζεται καταρχάς να διακριθούν από τις ευκαιρίες για κέρδη. Οι επιχειρηµατικές
ευκαιρίες απαιτούν την ανακάλυψη σχέσεων, µέσων και στόχων, ενώ οι ευκαιρίες για κέρδη
απαιτούν τον βέλτιστο συνδυασµό των σχέσεων, µέσων και στόχων . Η προσδοκία κάθε
επιχειρηµατία είναι σίγουρα η ευκαιρία για κέρδη, αλλά αυτή σίγουρα θα πρέπει να περνά
µέσα από µια επιχειρηµατική ευκαιρία. Ο Peter Drucker(1985) διέκρινε τρία είδη
επιχειρηµατικών ευκαιριών. Η πρώτη σχετίζεται µε τη δηµιουργία νέας γνώσης και
καινοτοµίας, η δεύτερη αφορά στην εκµετάλλευση των ανεπαρκειών της αγοράς, οι οποίες
συνήθως προκύπτουν από την ασυµµετρία της πληροφόρησης µεταξύ διαφορετικών
περιόδων και γεωγραφικών περιοχών και η τρίτη κατηγορία αναφέρεται στις ευκαιρίες που
αναδύονται εξαιτίας εναλλακτικών χρήσεων των πόρων, µετά από πολιτικές ή νοµοθετικές ή
δηµογραφικές αλλαγές.
Στην περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία, η µέχρι τώρα συµπεριφορά του
προσανατολίζονταν στην εκµετάλλευση της ευκαιρίας για κέρδη και µάλιστα µε έναν στρεβλό
τρόπο. Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες στην «Ελλάδα του φραπέ», η «κρατικοδίαιτη
επιχειρηµατικότητα» , η «προστατευµένη επιχειρηµατικότητα», η «εσωστρεφής
επιχειρηµατικότητα» δεν συνάδουν µε την έννοια της υγειούς επιχειρηµατικότητας που
δράττει επιχειρηµατικές ευκαιρίες, αλλά µε την ρηχή επιχειρηµατικότητα που εκµεταλλεύεται
ευκαιρίες για κέρδη. Αυτή η στρέβλωση του επιχειρηµατικού πνεύµατος χρειάζεται στην
σύγχρονη Ελλάδα να ανασυνταχθεί. Η προβολή ενός πρότυπου προφίλ επιχειρηµατία ο οποίος
θα στηρίζει την επιχειρηµατική του αποτελεσµατικότητα, στην δηµιουργικότητα, στην
παραγωγή καινοτοµίας στηριζόµενη στην γνώση και στην έρευνα , στην εξωστρέφεια, στη
δικτύωση, στον απεγκλωβισµό του από παλιότερες νοοτροπίες και αγκυλώσεις , στην χρήση
ευέλικτων και σύγχρονων χρηµατοδοτικών εργαλείων, χρειάζεται να διαδοθεί.
Έχει καταγραφεί, ότι οι Έλληνες επιχειρηµατίες διαθέτουν, συγκριτικά µε τις υπόλοιπες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υψηλό επίπεδο µόρφωσης και τυπικών προσόντων, µάλιστα ένας
µικρός αριθµός start-ups οι οποίες ωριµάζουν και επεκτείνονται στο εξωτερικό, έχουν
επαινεθεί από την επίτροπο για την ψηφιακή ατζέντα Νίλι Κρόες , στις αρχές του 2014. Η
εφευρετικότητα και ο δυναµισµός που διακρίνει τους Έλληνες επιχειρηµατίες, το «ταλέντο»
και το «ταπεραµέντο» τους είναι επιπλέον δυνατά τους σηµεία, ωστόσο, δεν είναι από µόνα
τους αρκετά για την επιτυχία. Χρειάζεται και η «τεχνική» (Bolton & Thompson 2013) και η
κατάλληλη κουλτούρα για να αναπτύξει κανείς αποτελεσµατική επιχειρηµατική συµπεριφορά .
Ο επιχειρηµατίας τις περισσότερες φορές δεν γεννιέται…εκπαιδεύεται. Εκπαιδεύεται σε
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σχολεία, σε επιχειρήσεις, σε επιτυχηµένες και αποτυχηµένες προσπάθειες. Καλλιεργείται η
κουλτούρα της επιχειρηµατικότητας , διαµορφώνονται στάσεις και αξίες που οδηγούν σε υγιή
επιχειρηµατική συµπεριφορά. Προς αυτήν την κατεύθυνση, τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της
τριτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα , έχουν ήδη προσαρµοσθεί.
Οι θεωρητικοί αλλά και οι επαγγελµατίες, στον διεθνή χώρο, έχουν συµφωνήσει στα
χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την προσωπικότητα των επιτυχηµένων επιχειρηµατιών: η
διάθεση ανάληψης ευθύνης, η διάθεση ανάληψης µέτριου βαθµού κίνδυνου, η εµπιστοσύνη
στις ικανότητες τους, η επιθυµία για άµεση ανάδραση, τα υψηλά επίπεδα ενέργειας και
δυναµισµού, ο µακρόπνοος προσανατολισµός, οι δεξιότητες διοίκησης, η ανάγκη για
επιτεύγµατα. Οι Έλληνες επιχειρηµατίες, έχουν πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά σε µεγάλο
βαθµό, χρειάζεται όµως να συνειδητοποιηθούν ότι οι δεξιότητες και το αξιοκρατικό
περιβάλλον είναι αυτά που θα οδηγήσουν στην επιτυχία.
Αξίζει ακόµη να σηµειωθεί ότι το πρότυπο προφίλ που περιεγράφηκε αφορά και τους
επαγγελµατίες µάνατζερ, η συµπεριφορά των οποίων απαιτείται πλέον να είναι επιχειρηµατική,
διότι αυτοί αναλαµβάνουν ρόλους επιχειρηµατικούς, ιδιαίτερα όταν οι ιδιοκτήτες είναι πολλοί ή
περιορισµένης δυναµικής.
Στον τρίτο ποιοτικό παράγοντα της επιχειρηµατικότητας, «στρατηγικός προσανατολισµός», η
κατάσταση δυστυχώς δεν είναι ενθαρρυντική.
Η έννοια της στρατηγικής για τον µικροµεσαίο Έλληνα επιχειρηµατία είναι συνυφασµένη µε
την ανάπτυξη στρατηγικής συντήρησης-επιβίωσης, τουλάχιστον για την τρέχουσα οικονοµική
συγκυρία. Όµως, γι αυτές τις περιόδους κρίσης και ύφεσης προτείνονται στρατηγικές
επιβίωσης αλλά και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους, όπως και στρατηγικές
ανάπτυξης. Οι επιχειρήσεις αναπτύσσοντας στρατηγικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς
τους, θα µπορούσαν να επιλέξουν είτε την «στρατηγική ηγεσίας κόστους», είτε την «
στρατηγική διαφοροποίησης» όταν επιτυγχάνουν να µετατρέψουν την καινοτοµία τους σε
ανταγωνιστικό προϊόν, υπηρεσία, διοικητική διαδικασία. Σε ανάλογη έρευνα, στην περιοχή της
Αττικής, ένας πολύ µικρός αριθµός µικροµεσαίων επιχειρηµατιών, αντιµετωπίζει τον
ανταγωνισµό µε στρατηγική ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους ,ενώ οι περισσότεροι
λειτουργούν περιστασιακά ή φαίνεται να µην τους ενδιαφέρει (Καραγιάννης , 2010). Όσο δε
για στρατηγικές ανάπτυξης, φαίνεται ότι οι στρατηγικές συµµαχίες µεταξύ των µικροµεσαίων
που θα µπορούσαν να τους βοηθήσουν, δεν ευδοκιµούν και τις πρωτοβουλίες αναλαµβάνουν
οι µεγάλες επιχειρήσεις, ακολουθώντας πολιτικές εξαγορών και συγχωνεύσεων. Οι

στρατηγικές συµµαχίες µεταξύ µικροµεσαίων, σε συγκεκριµένες επιχειρησιακές λειτουργίες,
είναι η πρόταση µας . Έτσι θα αντιµετωπίσουν τα χρηµατοοικονοµικά τους προβλήµατα και θα
ξεπεράσουν τις παρασιτικές εξαρτήσεις τους από τον κρατικό προστατευτισµό και τους
ασφυκτικούς εναγκαλισµούς µε τον τραπεζικό δανεισµό. Ακόµη, η δικτύωση , η ανάπτυξη
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συνεργασιών µε επιχειρήσεις του εξωτερικού, είναι προοπτικές που θα πρέπει να
απασχολήσουν τους νέους τουλάχιστον επιχειρηµατίες. Οι τροµερές δυνατότητες που
προσφέρει η τεχνολογία της πληροφορικής, η εξοικείωση των νέων µας µε το διεθνές
περιβάλλον, η διεθνοποίηση των αγορών, είναι ευκαιρίες που οι δραστήριοι επιχειρηµατίες δεν
θα πρέπει να προσπεράσουν. Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, είναι µια ακόµη
ευοίωνη προοπτική, µια νέα µορφή επιχειρηµατικής δραστηριότητας, που θα εξυπηρετούσε
και την κοινωνική οικονοµία και τους συµµετέχοντες επιχειρηµατίες. Προϋποθέτει όµως
συνεργατική, κοινωνική επιχειρηµατική κουλτούρα.
Ένα ακόµη µεγάλο ζήτηµα που αφορά και τον στρατηγικό προσανατολισµό της Ελληνικής
οικονοµίας είναι η ανάπτυξη της δευτερογενούς παραγωγής, και των εξαγωγών των
Ελληνικών επιχειρήσεων. Η µετατόπιση των επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών των Ελλήνων
από την µεταπώληση προϊόντων ή υπηρεσιών στον παραγωγικό τοµέα δεν έχει ακόµη
επιτευχθεί. Έτσι ερµηνεύεται και το περιορισµένο µέγεθος των εξαγωγικών επιχειρήσεων.
Απεναντίας, το 90% των επιχειρήσεων που δηµιουργήθηκαν στην περίοδο της κρίσης
δραστηριοποιούνται στους µη παραγωγικούς κλάδους, µε πρώτες τις επιχειρήσεις εστίασης και
διασκέδασης. ∆ύσκολα θα εντοπίσουµε στρατηγικό προσανατολισµό των επιχειρηµατικών
αυτών εγχειρηµάτων , εκτός εάν θεωρήσουµε ότι συµβάλλουν στην εξωστρέφεια της
Ελληνικής οικονοµίας , προσφέροντας υπηρεσίες αναψυχής στους τουρίστες.
Συµπερασµατικά
Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις στο επιχειρηµατικό τοπίο της χώρας µας , αφορούν στον
επαναπροσδιορισµό βασικών αντιλήψεων και πρακτικών που δυστυχώς ευθύνονται σε µεγάλο
βαθµό για την αρνητική συγκυρία που βιώνουµε . Η απελευθέρωση του δυναµισµού των

υγιών δηµιουργικών δυνάµεων της χώρας µέσα από την επιχειρηµατικότητα, σε ένα
αξιοκρατικό επιχειρηµατικό περιβάλλον είναι το ζητούµενο.
Οι ποιοτικές προϋποθέσεις για τον Έλληνα επιχειρηµατία που θα σκέφτεται στρατηγικά µε
όραµα για τη θέση του στην παγκόσµια αγορά, θα επενδύει στην έρευνα και στην καινοτοµία
αναγνωρίζοντας και τον κοινωνικό του ρόλο, υπάρχουν. Ελπίζουµε ότι η νέα γενιά των
Ελλήνων επιχειρηµατιών θα ανοίξουν νέους ορίζοντες αισιοδοξίας και ανάτασης στους
πολύπλοκους καιρούς του αιώνα µας. Σ’ αυτούς αφιερώνω τη ρήση του Thomas Edison: «Αν

υπάρχει κάποιος τρόπος να κάνεις κάτι καλύτερα….βρες τον».
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