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Περίληψη
Ο ιδιαίτερος ρόλος που διαδραματίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ) από τη δεκαετία του ΄80 σε παγκόσμιο επίπεδο, σε συνδυασμό με τη
συστηματική ανάπτυξη πολιτικών και μέτρων από την πλευρά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της για τη στήριξη και την
παραπέρα προώθησή τους, ανοίγουν θετικές προοπτικές για την άσκηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) είναι ένα θέμα με πάγιο
ενδιαφέρον για πολλούς κλάδους εργαζομένων. Τόσο οι επαγγελματίες
μάνατζερ, όσο και ο δημόσιος τομέας αλλά και οι ίδιοι οι απασχολούμενοι
στον τομέα εκφράζουν με ποικίλους τρόπους το ενδιαφέρον τους για τις
εξελίξεις σ' αυτό τον ζωτικό για την οικονομία χώρο.
Ιδιαίτερο είναι και το ενδιαφέρον από τους κρατικούς φορείς και την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι
επιχειρήσεις δηλαδή με λιγότερους από 250 εργαζομένους, κυριαρχούν
καθώς απορροφούν πάνω από το 65% της απασχόλησης (67 εκατομμύρια
εργαζομένων),

50%

των

επενδύσεων,

60%

του

πλούτου

της

και

αντιπροσωπεύουν πάνω από το 86% του συνολικού αριθμού (15,7
εκατομμύρια ΜΜΕ) των επιχειρήσεων (Adapt, 1991)
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat στις χώρες που στις οικονομίες τους
επικρατούν οι ΜΜΕ, αυτές οι επιχειρήσεις,
(i) δημιούργησαν κατά την περίοδο της ανάπτυξης 1988-1992 νέες
θέσεις εργασίας σε ποσοστό πάνω από το διπλάσιο του μέσου
ευρωπαϊκού όρου, και
(ii) παρουσίασαν την περίοδο της ύφεσης 1992-1996 απώλεια της
απασχόλησης σε ποσοστό ελαφρώς μικρότερο από το ένα τέταρτο του
μέσου ευρωπαϊκού όρου (Storey, 1980).
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Επίσης, από πρόσφατη έρευνα ομάδας ειδικών που ανέλαβε, μετά από
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη διεξαγωγή έρευνας για τη
διερεύνηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στη συμμετοχή τους
στα προγράμματα στήριξης της ΕΕ, προκύπτει ότι οι κυριότερες δυσκολίες
πρόσβασης οφείλονται (EURO-INFO, 1999):
i)

στην έλλειψη πληροφόρησης,

ii)

στο

γεγονός

ότι

τα

προγράμματα

δεν

είναι

επαρκώς

προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ΜΜΕ,
iii)

στις διαδικασίες οι οποίες θεωρούνται από τη ΜΜΕ πολύ

γραφειοκρατικές και
iv)

στην έλλειψη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων που

αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ.
Ήδη μελετάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διαμόρφωση σύστασης
που θα αποβλέπει στη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στα κοινοτικά
προγράμματα.
Στην παρούσα εργασία θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στο χώρο της
ίδρυσης και λειτουργίας μιας μονάδας μικρομεσαίας επιχείρησης μέσα από
τρείς ιδιαίτερες οπτικές γωνίες:
•

Από την οπτική γωνία της γυναικείας επιχειρηματικότητας, ποια

είναι δηλαδή η θέση της γυναίκας που θέλει να ξεκινήσει ή είναι ήδη
ιδιοκτήτρια ή στέλεχος επιχείρησης
•

Από την εκπαιδευτική οπτική γωνία, πώς δηλαδή μπορεί κανείς

να εμφυσήσει στην υποψήφια γυναίκα επιχειρηματία τις βασικές αρχές
και τους κανόνες που διέπουν το χώρο ώστε να μπορέσει αυτή να
ανταποκριθεί στην πρόκληση μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας
•

Από την οπτική γωνία της πολυμεσικής τεχνολογίας, τόσο ως

προς το θέμα της εξοικείωσης της νέας επιχειρηματία με τις Νέες
Τεχνολογίες της πληροφορικής και της τηλεματικής, όσο και ως προς την
παρουσίαση της παρούσας εργασίας καθαυτής σαν πολυμεσική.
10

Γυναίκες και Επιχειρηματικότητα
Το θέμα της γυναίκας στην αγορά εργασίας αποτελεί ένα ιδιαίτερα
ευαίσθητο θέμα, ιδίως μετά τη συνειδητοποίηση ότι το γυναικείο δυναμικό
αποτελεί αναξιοποίητο οικονομικό παράγοντα στη σύγχρονη κοινωνική δομή
και είναι ίσως αδικαιολόγητα ανενεργό.
Σε σχετικά πρόσφατη ευρωπαϊκή μελέτη αναφέρεται ότι οι γυναίκες
αποτελούν πάνω από το 80% των ατόμων της Ε.Ε. που κατατάσσονται στα
μη οικονομικώς ενεργά άτομα (Στατιστική Υπηρεσία ΕΕ, 1992). Αλλά και
όσες γυναίκες έχουν εμπειρία απασχόλησης συγκεντρώνονται κυρίως σε
συγκεκριμένους «παραδοσιακά» γυναικείους τομείς της οικονομίας.
Ενδεικτικά στη χώρα μας και αναφορικά με την ανεργία, οι γυναίκες
αποτελούν το 59% των ανέργων και το 60% των ανέργων μακράς διαρκείας,
ενώ από τον συνολικό αριθμό ανέργων στην Ελλάδα πτυχιούχων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (23% του συνόλου των ανέργων ), το 66% είναι
γυναίκες.
Ειδικότερα, όσον αφορά στην αγορά και στο χώρο εργασίας, η διάκριση
και η κατάτμηση της αγοράς εργασίας γίνεται σε δύο διαστάσεις:
α) οριζόντια κατάτμηση της απασχόλησης με την έννοια ότι ορισμένες
εργασίες «ταιριάζουν» πιο πολύ σε άνδρες, ενώ άλλες πιο πολύ σε
γυναίκες. Αποτέλεσμα αυτής της κατάτμησης αποτελεί ο διαχωρισμός των
επαγγελμάτων κατά φύλο.
β) κάθετη κατάτμηση που περιγράφει μια άλλη διάρθρωση σύμφωνα με
την οποία οι άνδρες εργάζονται σε υψηλότερου επιπέδου θέσεις (θέσεις
«πυρήνα» της επιχείρησης), ενώ οι γυναίκες κυριαρχούν στις χαμηλά
αμειβόμενες και μικρής ειδίκευσης θέσεις εργασίας όπου οι συνθήκες
ασφάλειας και υγιεινής δεν είναι οι καλύτερες (θέσεις εργασίας
«περιφέρειας»).
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Σε επίπεδο Ε.Ε., το ποσοστό των γυναικών μεταξύ των χαμηλά
αμειβόμενων εργαζομένων στα κράτη μέλη κυμαίνεται από 49% έως 82%,
ενώ κατά μέσο όρο σε κάθε κράτος μέλος οι γυναίκες έχουν συγκριτικά με
τους άνδρες μικρότερη αμοιβή. Για τους χειρονακτικά εργαζόμενους, η
διαφορά αυτή κυμαίνεται από 15% έως 35% και για τους λοιπούς
εργαζομένους το χάσμα διευρύνεται, καθώς η διαφορά είναι της τάξης του
30% έως 40% (ΕΕ, 1997).
Είναι προφανές, μετά τα προαναφερθέντα στοιχεία ότι ο τομέας της
γυναικείας επιχειρηματικότητας αποτελεί έναν από τους τομείς αιχμής στον
οποίο αξίζει και πρέπει κανείς να επενδύσει.

Εκπαιδευτική Προσέγγιση
Το συγκεκριμένο πολυμεσικό εκπαιδευτικό πακέτο έχει ως σκοπό να
βοηθήσει τις γυναίκες στην προσπάθειά τους να ξεκινήσουν μια δική τους
επιχείρηση, αλλά και τις γυναίκες που έχουν ήδη μια επιχείρηση την οποία
θέλουν να εδραιώσουν.
Συνυπολογίζοντας τις ιδιαιτερότητες, αδυναμίες και προβλήματα της
σύγχρονης γυναίκας - επιχειρηματία, που επισημάνθηκαν συνοπτικά στα
προηγούμενα, δίνεται προτεραιότητα στην ανάπτυξη ή στην ενίσχυση
γνώσεων, ικανοτήτων και προσωπικών χαρακτηριστικών που θα την
(i)

διευκολύνουν

στη

σύλληψη,

βελτίωση

και

ανάπτυξη

επιχειρηματικών ιδεών,
(ii)

βοηθήσουν να θέσει σε εφαρμογή την επιχειρηματική της ιδέα

με την εκπόνηση συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου και
(iii)

προετοιμάσουν όχι μόνο για τη νέα της δράση, αλλά και θα

διαμορφώσουν μια υποδομή για την παραπέρα ανάπτυξή της, η οποία
είναι και η αναγκαία προϋπόθεση επιβίωσης μιας επιχείρησης στη
σύγχρονη

κοινωνία

της

εντατικοποίησης

πληροφόρησης.
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της

γνώσης

και

της

Για την επίτευξη των στόχων αυτών η εργασία βασίζεται στην εξής δομή:
• Παράθεση της σχετικής κατάστασης την ΜΜΕ, τόσο στον ελλαδικό
όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο
• Ιδιαιτερότητες της γυναικείας επιχειρηματικότητας, πρακτικές και
παραδείγματα
• Θεωρητικό υπόβαθρο και βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας εν
γένει
• Διαδικασία έξι βημάτων. Μέσα από έξι διαδοχικά βήματα η υποψήφια
επιχειρηματίας εισάγεται τις αρχές του επιχειρηματικού σχεδίου (business
plan), το οποίο εξηγείται αναλυτικότερα παρακάτω.
• Κάθε βήμα από αυτά τα έξι συνοδεύεται και από μια σειρά
διαδραστικών

"φύλλων

εργασίας",

με

τα

οποία

η

υποψήφια

επιχειρηματίας μπορεί να ελέγχει τις γνώσεις της και το βαθμό
ωριμότητας

που

έχει

αποκτήσει,

σύμφωνα

με

τις

αρχές

της

αυτοδιδασκαλίας και της μάθησης ενηλίκων.
• Σε ειδικό κεφάλαιο αναφέρονται οι ιδιαιτερότητες του ηλεκτρονικού
εμπορίου και το ισχύον αυτή τη στιγμή νομικό και θεσμικό πλαίσιο, μέσα
στο οποίο η υποψήφια επιχειρηματίας καλείται να δραστηριοποιηθεί.
Εδώ επίσης παρουσιάζεται το μεγάλο θέμα του «Ηλεκτρονικού
Μάρκετινγκ», ένας όρος που ουσιαστικά περιλαμβάνει τη χρήση όλων
των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεματικής προς όφελος του
Μάρκετινγκ.

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)
Το πιο σημαντικό ίσως πρόβλημα, και ταυτόχρονα αδυναμία που
αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις - είτε στο ξεκίνημα είτε στη διάρκεια
της λειτουργίας τους - είναι η εμπλοκή και ο προσανατολισμός τους στις
καθημερινές δραστηριότητες, καθώς και η υποβάθμιση της σημασίας που
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έχει ένας σχεδιασμός σε μια συστηματική και πιο μακροπρόθεσμη βάση,
δηλαδή η εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου.
Το επιχειρηματικό σχέδιο παρουσιάζει τη συνολική εικόνα της επιχείρησης
και διαγράφει συγκεκριμένα την "πορεία" που πρέπει να ακολουθήσει ο/η
υποψήφιος επιχειρηματίας - πού είμαι, πού θέλω να φτάσω, πώς θα φτάσω
- για να επιτύχει την επιχειρηματική του ιδέα. Βασίζεται σε συστηματική και
προσεκτική συγκέντρωση και ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών για:
τον/την ίδιο/α, την επιχείρηση, το συγκεκριμένο βιομηχανικό κλάδο, την
αγορά, το προϊόν που θα παράγει ή την υπηρεσία που θα προσφέρει, τη
χρηματοδότηση της επιχείρησης, τις προοπτικές της επιχείρησης σε
κρίσιμους τομείς, το θεσμικό πλαίσιο, κ.ά. Παράλληλα, βοηθάει στην
εντόπιση των δυνάμεων, αδυναμιών, δυσκολιών, ευκαιριών και κινδύνων
που συνδέονται με το ξεκίνημα της νέας επιχείρησης (ή την εδραίωση και
ανάπτυξη της επιχείρησης που ήδη διευθύνει).
Ένα προσεκτικά καταρτισμένο επιχειρηματικό σχέδιο δεν αποτυπώνει
μόνο την πραγματική εικόνα της επιχείρησης προς τα έξω, αποτελεί και τον
"οδηγό" της δράσης του/της υποψήφιου. Ταυτόχρονα, προσδίδει κύρος,
αξιοπιστία και πειστικότητα απέναντι στους τραπεζικούς και άλλους
χρηματοδοτικούς φορείς ή υποψήφιους επενδυτές, προμηθευτές και πελάτες
(Richard, 1981; Knight, 1981).

Θεωρητικό υπόδειγμα προσέγγισης της επιχειρηματικότητας
Με βάση την μέχρι τώρα συζήτηση και ανάλυση, το θεωρητικό υπόδειγμα
προσέγγισης της επιχειρηματικότητας στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό
πακέτο έχει την εξής μορφή:
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Επιχειρηματικό
σχέδιο
(business plan)

-> Χαρακτηριστικά
Προσωπικότητας
-> Επιχειρηματικά
χαρακτηριστικά δεξιότητες
-> Εργασιακή
εμπειρία, παιδεία,
υποδομή, καταγωγή

-> κεφάλαια
-> πόροι
-> ανθρώπινο δυναμικό
-> δράση

Επιχειρηματική
ιδέα

Προσδοκίες-κίνητρα
-> κέρδος
-> ανάγκη για
-> επιβίωση
-> ψυχολογική προσωπική ικανοποίηση
αναγκών

μάνατζμεντ

Η υποψήφια
επιχειρηματίας

(σχεδιασμός,
πρόγραμμα)
-> κίνδυνοι
-> χρηματοδότηση
-> μάρκετινγκ

Ικανοποίηση ανταμοιβή

Στενότερο περιβάλλον
(οικογένεια, φίλοι)

Υπόδειγμα δραστηριοποίησης της υποψήφιας επιχειρηματία: Προσδοκίες-κίνητρα,
χαρακτηριστικά, δραστηριοποίηση, στόχοι

Η προσέγγιση σε Θεωρία και Έξι Βήματα
Ο/η υποψήφια επιχειρηματίας για να αναπτύξει μια επιχειρηματική ιδέα
και να πετύχει χρειάζεται:
α) Να έχει όραμα, προσδοκίες και προσωπική υποκίνηση και
πεποίθηση για να ξεκινήσει μια επιχείρηση
β) Να είναι σε θέση να σχεδιάσει αυτό το όραμα έτσι ώστε να επιτύχει,
δηλαδή:
• Να διαθέτει τα απαραίτητα προσωπικά χαρακτηριστικά όπως
δημιουργικότητα, φαντασία, διαίσθηση για το μέλλον, υπομονή,
δύναμη πειθούς, ανάγκη επιτυχίας – επίτευξης, ανεξαρτησία,
αυτονομία,

ικανότητα

ανάληψης

κινδύνων,

αναγνώρισης

και

εκμετάλλευσης ευκαιριών και λύσης προβλημάτων, πρωτοβουλία,
ευελιξία, θέληση για σκληρή δουλειά κ.ά.
• Να έχει γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες μάνατζμεντ, μάρκετινγκ
και οικονομικής διαχείρισης,
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• Να γνωρίζει πώς να παράγει το συγκεκριμένο προϊόν ή να
προσφέρει τη συγκεκριμένη υπηρεσία (τεχνικές γνώσεις, know-how)
και τέλος,
• Να δραστηριοποιείται σε ένα φιλικό, υποστηρικτικό και όχι
εχθρικό περιβάλλον.
Συνοψίζοντας, το παρόν πολυμεσικό εκπαιδευτικό πακέτο αρθρώνεται σε
τρία θεωρητικά εισαγωγικά μέρη, σε έξι ενότητες-βήματα που αναφέρονται
στις κρίσιμες περιοχές του επιχειρηματικού σχεδίου, σε ένα ειδικό κεφάλαιο
για το ηλεκτρονικό εμπόριο και ένα παράρτημα.
Η οργάνωσή του έχει διαγραμματικά την εξής μορφή:
• ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η μικρή και η μεσαία επιχείρηση
• ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η Γυναίκα Επιχειρηματίας: Ευρωπαϊκή και
Ελληνική Εμπειρία
• ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Συνοπτική παρουσίαση του εκπαιδευτικού
πακέτου
• ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: Έξι βασικά βήματα για την ίδρυση και τη διεύθυνση
της επιχείρησής σας
↓
↓
1ο Βήμα:
Χαρακτηριστικά, προσόντα,
δεξιότητες, κίνητρα, προσδοκίες
και περιβάλλον της υποψήφιας
επιχειρηματία - Αυτογνωσία
↓

4ο Βήμα:
Σχεδιασμός προγράμματος
μάρκετινγκ. Έρευνα αγοράς
↓

2ο Βήμα:
Περιγραφή της επιχειρηματικής
ιδέας
↓

5ο Βήμα:
Μάρκετινγκ εξαγωγών
↓

3ο Βήμα:
Νομικές προϋποθέσεις και
ρυθμίσεις σχετικές με τη σύσταση
της επιχείρησης

6ο Βήμα:
Επενδύσεις και
χρηματοδοτικό σχέδιο - Σχέδιο
χρηματοδότησης της επένδυσης
- Οικονομική Ανάλυση κι
οργάνωση λογιστηρίου
• ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ: Το Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Γυναίκα Επιχειρηματίας και Νέες Τεχνολογίες
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Μετά από τη συζήτηση κάθε βήματος, η εκπαιδευόμενη εργάζεται στα
αντίστοιχα φύλλα εργασίας, τα οποία περιλαμβάνονται επίσης στο
εκπαιδευτικό αυτό υλικό.

Πολυμεσική Παρουσίαση
Με την πολυμεσική μορφή της εργασίας επιδιώκεται:
(i) η πιο σύγχρονη και καλύτερη παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού
καθώς και η πιο εύκολη «διάχυσή» του,
(ii) να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό για εξ’ αποστάσεως μάθηση εκπαίδευση (distance learning) και αυτοεκπαίδευση,
(iii) να προσδοθεί στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πακέτο δυναμικός
χαρακτήρας, αφού η παρουσίαση ενός εκπαιδευτικού πακέτου με τη βοήθεια
των Νέων Τεχνολογιών και αποτελεσματικότερη, αλλά και αποδοτικότερη
μπορεί να είναι (Καρούλης, 2001; Δημητριάδης, 1999)
(iv) η συνεχής βελτίωση και εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού πακέτου
από την επαναπληροφόρηση που θα υπάρχει μετά την ενδεχόμενη
εφαρμογή του στις ομάδες υποψηφίων επιχειρηματιών.
Το Μέλλον
Το παρόν πακέτο είναι σχεδιασμένο ώστε να επιδέχεται επέκταση.
Συγκεκριμένα, μια μελλοντική επέκταση του πακέτου θα μπορούσε να
περιλαμβάνει:
1. Δημιουργία ενός υποστηρικτικού www-portal με θέματα σχετικά με την
επιχειρηματικότητα και ειδικότερα με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Η
πληροφορία που περιέχεται στην τωρινή μορφή της εργασίας είναι
διαχρονική (τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον) και μπορεί να αποτελέσει
τον πυρήνα της πληροφορίας του διαδικτυακού αυτού τόπου.
2. Δημιουργία

ενός

επιχειρηματικότητα,

distance
βασισμένου

learning
στις

περιβάλλοντος

αρχές

της

για

Ανοικτής

και

την
εξ

Αποστάσεως Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Θα αναφερθεί
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σε πολλά σημεία του παρόντος η ειδική μέριμνα που έγινε κατά το
σχεδιασμό αυτών των παραμέτρων, σε μια προσπάθεια το παρόν πακέτο
να είναι εκπαιδευτικά ευέλικτο και αποδοτικό για μεγάλο φάσμα και ηλικίες
χρηστών.
3. Προσαρμογή

on-demand

σε

ειδικές

περιπτώσεις

εκπαίδευσης

(μειονεκτούσες ομάδες πληθυσμού, γεωγραφικά απομακρυσμένες ή
άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ…). Εδώ αρκεί να προστεθεί η επι πλέον
πληροφορία και να ληφθούν υπ’ όψιν οι ιδιαίτερες ανάγκες ενός τέτοιου
πληθυσμού. Η δομή του πακέτου επιτρέπει την επέκτασή του κατ’ αυτόν
τον τρόπο.

Ευχαριστίες
Ευχαριστίες οφείλονται τέλος σε όσους συνεισέφεραν με τον ένα ή άλλο
τρόπο στην ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες
οφείλονται στο Κέντρο «Εργάνη», στην Άννα Τριχοπούλου την Ελεονώρα
Καρασαββίδου και την Άννα Ψαρά, των οποίων η εργασία «Γυναίκα και
Επιχειρηματικότητα: Πώς να ξεκινήσετε και να διευθύνετε τη δική σας
επιχείρηση» αποτέλεσε πολύτιμο οδηγό αυτής της εργασίας. Επίσης
ευχαριστώ τους Κουτσού Σ., Ιακωβίδου Ο., Μάνο Β., Βλαχοπούλου Μ. για την
εργασία

τους

«Εκπαίδευση

Γυναικών

Αγροτικών

Περιοχών

στον

Αγροτουρισμό» καθώς και τους Μ. Βλαχοπούλου και Β. Μάνο για την εργασία
τους «Η Πληροφορική και το Διαδίκτυο στο Μάρκετινγκ του Αγροτικού
Επιχειρηματικού Κόσμου», οι οποίες αποτέλεσαν επίσης πολύτιμες πηγές για
τη σύσταση αυτής της εργασίας.
Τέλος σε όσους άλλους ξεχνώ, άθελά μου, καθώς και την οικογένειά μου,
απευθύνω θερμές ευχαριστίες για την αρωγή που ο καθένας επέδειξε με το
δικό του τρόπο στην υλοποίηση αυτής της εργασίας.

18

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η Μικρή και Μεσαία Επιχείρηση

Εισαγωγικά παρουσιάζονται κάποια κρίσιμα θέματα σχετικά με την
επιχειρηματικότητα, όπως είναι η αναβίωση του ρόλου των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, καθώς και ο ρόλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη και την ανάπτυξη των ΜΜΕ.
Η μορφή αυτού του μέρους του εκπαιδευτικού πακέτου είναι η εξής:
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Η κυριαρχία των ΜΜΕ
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ),
επιχειρήσεις με λιγότερους από 250 εργαζομένους, κυριαρχούν καθώς
απορροφούν πάνω από το 65% της απασχόλησης (67 εκατομμύρια
εργαζομένων),

50%

των

επενδύσεων,

60%

του

πλούτου

της

και

αντιπροσωπεύουν πάνω από το 86% του συνολικού αριθμού (15,7
εκατομμύρια ΜΜΕ) των επιχειρήσεων. Μια επιχείρηση για να θεωρηθεί
μικρομεσαία, πρέπει να έχει λιγότερους από 250 εργαζομένους και έναν
ετήσιο κύκλο που δεν υπερβαίνει τα € 40 εκατομμύρια ή έναν ετήσιο
ισολογισμό όχι υψηλότερο από € 27 εκατομμύρια. Μικρού μεγέθους
θεωρείται η επιχείρηση που έχει λιγότερους από 50 εργαζομένους, ετήσιο
κύκλο εργασιών όχι υψηλότερο από € 7 εκατομμύρια ή έναν ετήσιο
ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα € 5 εκατομμύρια. Ως πολύ μικρή
επιχείρηση θεωρείται μια επιχείρηση που έχει λιγότερους από 10
εργαζομένους. Επίσης, βασικό κριτήριο για να θεωρηθεί μια επιχείρηση ως
ΜΜΕ, είναι η «ανεξαρτησία» της. Συγκεκριμένα, δεν μπορεί να ανήκει
περισσότερο από το 25% του κεφαλαίου της σε μια μεγάλη επιχείρηση ή
όμιλο μεγάλων επιχειρήσεων (Euro-Info, 1999), σύμφωνα με σύσταση που
υιοθετήθηκε στις 3/4/1996 (αριθ. 96/280 Ε.Ε.) μετά από πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Ελλάδα χώρα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ε.Ε. σε πληθυσμό μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων. Το ποσοστό των πολύ μικρών επιχειρήσεων (1-10
απασχολούμενοι) ξεπερνάει το 96% και μαζί με τις μικρές επιχειρήσεις (1050) το 99% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων το οποίο απορροφά
πάνω από το 60% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων σε επιχειρήσεις
(Euro-Info, 1999) . Επιπλέον, η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία, Πορτογαλία και
την Ισπανία, παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ΜΜΕ: πάνω από
50 επιχειρήσεις αναλογούν σε 1.000 κατοίκους (Adapt, 1991).
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Οι ΜΜΕ δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat στις χώρες που στις οικονομίες τους
επικρατούν οι ΜΜΕ, αυτές οι επιχειρήσεις, (i) δημιούργησαν κατά την
περίοδο της ανάπτυξης 1988-1992 νέες θέσεις εργασίας σε ποσοστό πάνω
από το διπλάσιο του μέσου ευρωπαϊκού όρου, και (ii) παρουσίασαν την
περίοδο της ύφεσης 1992-1996 απώλεια της απασχόλησης σε ποσοστό
ελαφρώς μικρότερο από το ένα τέταρτο του μέσου ευρωπαϊκού όρου
(Storey, 1980).
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η Γυναίκα στην αγορά εργασίας. Η Γυναίκα
Επιχειρηματίας. Ευρωπαϊκή και Ελληνική Εμπειρία.

Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας συζητούνται θέματα σχετικά με τη
θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας, τη γυναίκα επιχειρηματία, την
Ελληνική και Ευρωπαϊκή πραγματικότητα, το ρόλο της εκπαίδευσης –
κατάρτισης σ’ αυτή την κατεύθυνση και το σύγχρονο επιχειρηματικό μοντέλο.
Η μορφή του μέρους αυτού είναι η ακόλουθη:

Η γυναίκα στην αγορά και στο χώρο εργασίας.
Τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζονται, ιδίως στο δυτικό κόσμο, από τη
μαζική είσοδο των γυναικών στην αμειβόμενη εργασία (στην Ε.Ε. σε δύο
από τις πέντε θέσεις σήμερα απασχολούνται γυναίκες) και στην τριτοβάθμια
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εκπαίδευση. Η εισροή όμως αυτή σημειώνεται κυρίως στους τομείς που κατά
παράδοση υπάρχουν γυναίκες. Οι πιο πάνω εξελίξεις παρατηρούνται και
στην Ελλάδα (σήμερα σε μια στις τρεις θέσεις εργασίας απασχολούνται
γυναίκες), όπου εμφανίζεται αύξηση της απασχόλησης των γυναικών στον
τριτογενή τομέα (υπηρεσίες) και πτώση στο δευτερογενή και πρωτογενή
τομέα παραγωγής.
Παρόλες τις εμφανιζόμενες πιο πάνω εξελίξεις στη σύνθεση του
ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας σήμερα, οι γυναίκες απέχουν
πολύ από το να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε όλους τους τομείς:
οικονομία, εκπαίδευση, απασχόληση, πολιτική, κέντρα λήψης αποφάσεων,
διοικητικά όργανα κ.λ.π., ενώ παραμένει η διάκριση όσον αφορά στην
αμοιβή της γυναίκας, στο είδος της απασχόλησή της και στην εξέλιξή της στο
χώρο εργασίας. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι οι γυναίκες διαθέτουν σήμερα
εφεδρείες ενέργειας και ταλέντου που δεν έχουν μέχρι τώρα αξιοποιηθεί.
Επιχειρηματικότητα και ο ρόλος της εκπαίδευσης-κατάρτισης
Για τις γυναίκες, η δημιουργία μιας επιχείρησης αποτελεί συχνά διέξοδο
στο πρόβλημα της ανεργίας τους ή στο πρόβλημα της «γυάλινης οροφής»
στις υπηρεσίες και εταιρίες που εργάζονται. Η επιχειρηματικότητα όμως
μπορεί να αποτελέσει και διέξοδο για προσωπική ανάπτυξη σε ένα
κοινωνικοοικονομικό σύστημα που οι ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις των
γυναικών δεν είναι πλήρως ισότιμα αναγνωρισμένες, σε σύγκριση με τους
άνδρες.
Για την επιχειρηματικότητα – έννοια ευρύτερη αυτής του επιχειρηματία –
υπάρχουν διάφοροι ορισμοί, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σήμερα ένας
ευρύτερα αποδεκτός και επικρατέστερος ορισμός. Η ρίζα του όρου είναι
«επιχειρώ», συνεπώς προσπαθώ να κάνω κάτι το καινούριο, το νέο.
Πρόκειται για μια δραστηριότητα ή διαδικασία-λειτουργία, με την οποία
εκδηλώνεται έμπρακτα μια καινοτομία, μια νέα λύση, νέα επένδυση ή
επέκταση σε νέες αγορές, νέα προϊόντα ή προσφορά νέων υπηρεσιών ή
νέες μέθοδοι οργάνωσης και εκτέλεσης μιας εργασίας. Συνδέεται με την
αντίληψη/εντοπισμό ευκαιριών, τη λήψη αποφάσεων κρίσης, την εισαγωγή
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αλλαγών-καινοτομιών, την ανάληψη κινδύνων, την αβεβαιότητα, αλλά
συνδέεται και με την εξεύρεση, την οργάνωση και τη διαχείριση (μάνατζμεντ)
των αναγκαίων πόρων (κεφάλαια, μηχανήματα-τεχνολογία, πρώτες ύλες,
ανθρώπινο δυναμικό), με απώτερο στόχο την ανταμοιβή με την ευρεία
έννοια

(Hébert

&

Link,

1998;

επιχειρηματικότητας

είναι

ένα

Chell
άτομο

et
(ή

al,

1991).

περισσότερα

Φορέας

της

άτομα)

με

επιχειρηματικό πνεύμα, ο/η επιχειρηματίας αλλά και οι μάνατζερς.

Η γυναίκα επιχειρηματίας στην Ευρώπη
Πολλές από τις νέες μικρές επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν τα
τελευταία χρόνια, στην Ε.Ε. γενικά και στην Ελλάδα ειδικότερα, οφείλουν την
ίδρυσή τους σε γυναίκες. Όλο και περισσότερες γυναίκες ιδρύουν δικές τους
επιχειρήσεις και πολλές γυναίκες επιτυγχάνουν ως επιχειρηματίες. Την
περίοδο για παράδειγμα 1987-1989, ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων
γυναικών στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 81%, στις Κάτω Χώρες, τη
Δανία και τη Γερμανία το 1/3 του συνολικού πληθυσμού των νέων
επιχειρήσεων ιδρύεται από γυναίκες, στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο
μία στις τέσσερις επιχειρήσεις διοικείται από γυναίκα (επιχειρηματίας) και
στην Ελλάδα η αντίστοιχη αναλογία είναι μία στις πέντε επιχειρήσεις (EE,
1995). Γενικά, το 1/3 των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ε.Ε.
δημιουργήθηκαν από γυναίκες.
Εντούτοις, οι γυναίκες που αναλαμβάνουν επιχειρηματική πρωτοβουλία
αντιμετωπίζουν εμπόδια και δυσκολίες που δεν αντιμετωπίζουν οι άνδρες.
Παράλληλα, οι επιχειρήσεις αυτές συγκεντρώνονται σε περιορισμένους και
συνήθως ευάλωτους ή ασθενείς τομείς (με αγορές φθίνουσες και κορεσμένες
ή τομείς με περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης). Η παρατηρούμενη αυτή
συγκέντρωση των επιχειρήσεων, περιορίζει τη βάση γνώσης και εμπειρίας
των γυναικών για ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, ώστε να γίνουν οι
επιχειρήσεις τους ανταγωνιστικές.
Η κοινωνία των πληροφοριών και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Η κοινωνία των πληροφοριών αποτελεί αντίληψη ή έννοια η οποία, ενώ
χρησιμοποιείται ευρύτατα, δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα με σαφήνεια και
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συγκεκριμένο τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινωνία των
πληροφοριών υπάρχει όταν η πληροφορική (υπολογιστές, ρομποτική κ.λπ.)
συνδυάζεται

με

τις

τηλεπικοινωνίες

(τηλεφωνικά

δίκτυα,

καλωδιακή

επικοινωνία). Είναι στην ουσία η δικτύωση της πληροφόρησης αυτή η οποία
δημιουργεί την έννοια της κοινωνίας των πληροφοριών.
Θεμελιώδη στοιχεία της κοινωνίας των πληροφοριών αποτελούν τα
επικοινωνιακά δίκτυα όπως για παράδειγμα το Διαδίκτυο (Internet). Τα
δίκτυα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις μικρές επιχειρήσεις για
την προώθηση και πώληση των προϊόντων τους σε μια δυνητική παγκόσμια
αγορά με πολύ χαμηλότερο κόστος από αυτό του παραδοσιακού μάρκετινγκ.
Πρόκειται για το «ηλεκτρονικό εμπόριο», έννοια που καλύπτει το είδος των
ανταλλαγών, μέσω της τηλεματικής, μεταξύ επιχειρήσεων, αλλά και
επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και
ευχάριστα και προσφέρει σημαντικά εμπορικά πλεονεκτήματα χωρίς να
στοιχίζει πολύ ακριβά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με διάφορες πρωτοβουλίες της
Γενικής Διεύθυνσης ΧΧΙΙΙ (Τηλεπικοινωνίες) διευκολύνει την εισαγωγή του
ηλεκτρονικού εμπορίου στις ΜΜΕ (Euro-Info, 1999).
Επίσης η νέα αυτή τεχνολογία προσφέρει νέους τρόπους εκτέλεσης
διάφορων εργασιών. Για παράδειγμα, η ταμειακή εγγραφή των πωλήσεων
με

τη

χρησιμοποίηση

ηλεκτρονικών

κωδικών

επιτρέπει

μια

αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποθεμάτων τόσο στο χώρο της
πώλησης όσο και στις αποθήκες και δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής της
αρχής just in time (δηλαδή αποθέματα τη χρονική στιγμή που θα
χρειαστούν), αντί της παραδοσιακής αρχής just in case (δηλαδή διατήρηση
αποθεμάτων σε περίπτωση που χρειαστούν). Άλλη εφαρμογή είναι η
χρησιμοποίηση ενός αρχείου μνήμης (βάση δεδομένων) το οποίο θα
επιτρέπει στην ή στον επιχειρηματία να εγγράφει όλες τις αγορές που
πραγματοποιεί από κάθε πελάτη του και να καθορίσει με τον τρόπο αυτό τις
αγοραστικές του συνήθειες. Τα στατιστικά αυτά δεδομένα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια κατά την οργάνωση ενεργειών του
μάρκετινγκ.
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Οι γυναίκες και η κοινωνία των πληροφοριών
Οι γυναίκες φαίνεται να είναι ευρέως απούσες από την κοινωνία των
πληροφοριών ακόμη και στις χώρες του Βορρά.
Από σχετικές μελέτες προκύπτει ότι οι γυναίκες, κυρίως αυτές που
προέρχονται από χαμηλές κοινωνικές τάξεις, μειονεκτούν όσον αφορά στην
πρόσβαση στις τεχνολογίες των πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών
(ΤΠΤ). Αλλά και οι γυναίκες που έχουν εμπειρία χρήσης των ΤΠΤ έχουν
λιγότερο την τάση, σε σύγκριση με τους άνδρες, να θεωρούν την τεχνολογία
ως πολύ αποτελεσματική.
Έρευνες

επίσης

δείχνουν

ότι

οι

γυναίκες

έχουν

την

τάση

να

χρησιμοποιούν το Internet για επαγγελματικούς σκοπούς και όχι από
προσωπικό ενδιαφέρον. Αυτή η διαπίστωση υποστηρίζεται ότι μπορεί να
αντικατοπτρίζει την ενεργητικότητα ζωής των γυναικών ή την «αρσενική
οπτική» του Internet.
Από την άλλη όμως πλευρά ορισμένα παραδείγματα αποδεικνύουν ότι οι
γυναίκες μπορούν να επωφεληθούν των πλεονεκτημάτων της κοινωνίας των
πληροφοριών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πλουραλιστική προσέγγιση στην
πληροφόρηση ενός θέματος όπως αυτή αναπτύσσεται από τις νέες αυτές
τεχνολογίες, φαίνεται να ταιριάζει περισσότερο με τον ολιστικό τυπικά
γυναικείο τρόπο σκέψης παρά με την τυποποιημένη και επικεντρωτική
ανδρική προσέγγιση. Εξάλλου, επισημαίνεται ότι ο υπολογιστής αποτελεί
μέσο πρόσβασης στην κοινωνία των πληροφοριών.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Πακέτου

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πακέτο έχει ως σκοπό να βοηθήσει τις
γυναίκες στην προσπάθειά τους να ξεκινήσουν μια δική τους επιχείρηση,
αλλά και τις γυναίκες που έχουν ήδη μια επιχείρηση την οποία θέλουν να
εδραιώσουν. Στο βήμα αυτό παρουσιάζεται η μορφή που έχει αυτό το
πακέτο.
Θεωρείται όμως αναγκαίο σ’ αυτό το σημείο να παρατεθεί αναλυτικότερα
η θεωρητική βάση στην οποία στηρίχθηκε η δόμηση της εργασίας αυτής, οι
βασικές αρχές της πολυμεσικής και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, καθώς
και αρκετά πράγματα από το χώρο της επικοινωνίας ανθρώπου –
υπολογιστή που θεωρείται, και είναι, ο σημαντικότερος τομέας, μαζί με το
εκπαιδευτικό περιεχόμενο, όταν μιλάμε για εκπαιδευτικές εφαρμογές
βασισμένες στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
Η διασύνδεση με το χρήστη
Η διασύνδεση (interface) κάθε υπολογιστικού συστήματος με το χρήστη
θεωρείται πλέον πρωταρχικής σημασίας, ιδιαίτερα στα εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα, όπως θα δούμε.
Όλοι έχουμε μια αντίληψη για το τι σημαίνει η έκφραση «interface», όμως
ο κάθε χρήστης το αντιλαμβάνεται διαφορετικά. O αρχάριος και μη ειδικός
χρήστης τείνει να θεωρεί το Λειτουργικό Σύστημα του υπολογιστή σαν τη
διασύνδεσή του με το σύστημα. Aυτό θα ήταν εν μέρει σωστό αν ο
συγκεκριμένος χρήστης γνώριζε τις βαθύτερες λειτουργίες του Λ.Σ. (file
system, drivers κλπ) και τον τρόπο που αυτές ολοκληρώνονται στο Λ.Σ. Έχει
παρατηρηθεί όμως ότι ο αρχάριος χρήστης τείνει να θεωρεί μόνο την
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«επιφάνεια εργασίας» σαν το Λειτουργικό του Σύστημα, συνεπώς σαν το
interface

του

υπολογιστή

του.

Ένας

πιο

προχωρημένος

χρήστης

αντιλαμβάνεται καλύτερα ότι το σύνολο του Λ.Σ. δίνει μια έκφραση της
διασύνδεσης χρήστη – υπολογιστή, όμως ίσως και αυτός συγχέει τα
σύγχρονα

WIMP

(Windows,

Icons,

Menus,

Pointer)

περιβάλλοντα

(Shneiderman, 1998) με την έννοια του interface. Ίσως πρέπει να φτάσουμε
τελικά σε ένα αρκετά προχωρημένο επίπεδο χρήστη για να βρούμε μια πιο
ολοκληρωμένη αντίληψη για τις διασυνδέσεις ανθρώπου – υπολογιστικού
συστήματος: interface είναι και το prompt του DOS και η τηλεφωνική
αυτόματη επικοινωνία («πληκτρολογήστε το πλήκτρο τάδε για να…»), είναι
και η επικοινωνία με τα ATM των τραπεζών και τα αυτόματα εκδοτήρια
εισιτηρίων, και ο διακόπτης που ανάβει τα φώτα στο δωμάτιο και τα κουμπιά
της ηλεκτρικής κουζίνας… (Norman, 1988)
Δεν είναι όμως μόνο ο ορισμός της έννοιας του interface που πυροδότησε
την επιστημονική έρευνα γι’ αυτό τον τομέα (υπάρχουν σήμερα περίπου
20.000 επαγγελματίες του HCI (Nielsen, 1999)), αλλά και το γεγονός ότι
πλέον τα σύγχρονα υπολογιστικά περιβάλλοντα λαμβάνουν υπ’ όψιν τους
όλο και περισσότερο τον ανθρώπινο παράγοντα (Norman K, 2000) με
συνέπεια την αύξηση του ρόλου του interface σε κάθε εργασία, γεγονός που
με τη σειρά του σημαίνει ότι ο κώδικας που γράφεται για τη διασύνδεση
χρήστη στην ανάπτυξη κάθε λογισμικού αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία
χρόνια. Oι Myers and Rosson (1992) υπολόγισαν ότι το 48% του συνολικού
κώδικα κάθε λογισμικού αφορά τη διασύνδεση, ο Aβούρης (2000) ανεβάζει
αυτό το ποσοστό στο 70% ενώ ο Myers (1992) υποστηρίζει ότι σε πολλές
περιπτώσεις η διασύνδεση χρήστη είναι το ίδιο το σύστημα.
Tο να δώσει κανείς ένα σαφή ορισμό για τη διασύνδεση ανθρώπου –
υπολογιστή αποδεικνύεται στην πράξη αρκετά δύσκολο.
Σύμφωνα με το στάνταρ 610.12 της IEEE (IEEE, 1990) ο όρος «interface»
αποδίδεται σαν «shared boundary» που σημαίνει «διαμοιραζόμενο όριο».
Aρκετοί ερευνητές, ξεκινώντας από τον όρο «όριο» δίνουν ορισμούς που
τείνουν να διαχωρίσουν το χρήστη από το υπολογιστικό περιβάλλον (και
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οδήγησαν και την ελληνική έκφραση στην απόδοση σαν «διεπιφάνεια»). O
Πολίτης (1994), για παράδειγμα, συμπεραίνει ότι user interface σημαίνει το
σημείο επαφής χρήστη και μηχανής, ή τη διαχωριστική γραμμή πίσω από
την οποία βρίσκεται από τη μια μεριά ο χρήστης και από την άλλη ο
υπολογιστής. Mε άλλα λόγια ο Πολίτης θεωρεί ότι ο όρος σημαίνει «ένα
σύνολο από, κύρια οπτικές, αλλά και ακουστικές παραστάσεις που
προβάλλει ο υπολογιστής μέσω του εκάστοτε εκτελούμενου προγράμματος
προς τον χρήστη με σκοπό την καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ
ανθρώπου και μηχανής» (Πολίτης, 1994). Όπως θα δούμε στη συνέχεια,
από αυτόν τον ορισμό διαφεύγουν αρκετά.
Παρόμοια θέση παίρνει και ο Norman, K. (2000), ο οποίος δίνει τον
ακόλουθο ορισμό: «H διασύνδεση ανθρώπου – υπολογιστή είναι το φυσικό
και συνειδητό (conceptual) όριο ανάμεσα στον ανθρώπινο χρήστη και τις
συσκευές

εισόδου/εξόδου

του

υπολογιστή.

Δια

μέσου

αυτής

της

διασύνδεσης ο άνθρωπος δίνει οδηγίες ή παρέχει δεδομένα στον
υπολογιστή και μέσω αυτής της διασύνδεσης ο άνθρωπος λαμβάνει
ανάδραση και άλλες πληροφορίες από τον υπολογιστή». H τοποθέτηση αυτή
είναι ενδιάμεση, καθώς λαμβάνει υπ’ όψιν της το interface σαν όριο. Oι πιο
σύγχρονες προσεγγίσεις τείνουν να απαλείψουν τη λέξη «όριο», η οποία
διαχωρίζει τους δύο κόσμους, καθώς η διασύνδεση σαφώς προσπαθεί να
τους ενώσει αντί να τους διαχωρίζει.
Στο σημείο αυτό μπορεί να αναφερθεί πλέον και ο ορισμός που ακολουθεί
αυτή η μελέτη.
Διασύνδεση ανθρώπου – υπολογιστή είναι το κανάλι επικοινωνίας και
διάδρασης ανάμεσα στο χρήστη και το σύστημα. Mε τη λέξη «κανάλι»
υποννούνται: οι τρόποι (modes), οι μέθοδοι (methods) και τα εργαλεία (tools)
που

υλοποιούν

αυτή

την

επικοινωνία,

ενώ

η λέξη «επικοινωνία»

χρησιμοποιείται με την ευρεία έννοια του όρου και υποννοεί τη διάδραση
(interaction) ανάμεσα στον κόσμο του χρήστη και στον κόσμο του
υπολογιστή. Άρα ένας πιο περιφραστικός ορισμός θα ήταν:
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Διασύνδεση ανθρώπου – υπολογιστή είναι οι τρόποι, οι μέθοδοι και τα
εργαλεία που υλοποιούν την επικοινωνιακή διάδραση ανάμεσα στις οντότητες
του χρήστη και του υπολογιστικού συστήματος.
Eίναι προφανές ότι σε αυτόν τον ορισμό δίνεται βαρύτητα στη σύζευξη
αυτών των οντοτήτων, φιλοσοφία που ακολουθείται σε όλη αυτή την εργασία
όπου ο ανθρώπινος παράγοντας θεωρείται ισότιμος με τον τεχνολογικό.
Στην πράξη αποδεικνύεται ότι η βασικότερη έννοια στο HCI (HumanComputer Interaction) είναι η «Eυχρηστία (Usability)». Σύμφωνα με το
πρότυπο ISO-9241 (Ergonomic requirements for office work with visual
display terminals) (ISO, 1998) έχουμε τον επόμενο ορισμό:
H ευχρηστία ενός συστήματος είναι η ικανότητά του να λειτουργεί
αποτελεσματικά και αποδοτικά, ενώ παρέχει υποκειμενική ικανοποίηση στους
χρήστες.
H ευχρηστία του συστήματος (πάντα κατά ISO) αναλύεται στις εξής
παραμέτρους:
1) Eυκολία εκμάθησης
2) Yψηλή απόδοση εκτέλεσης έργου
3) Xαμηλή συχνότητα σφαλμάτων χρήστη
4) Eυκολία συγκράτησης της γνώσης χρήσης του συστήματος
5) Yποκειμενική ικανοποίηση χρήστη
Tο πρότυπο αυτό χρησιμοποιεί σαν συνώνυμη της «ευχρηστίας» την
ελληνική λέξη «εργονομία», πράγμα που θα δεχτούμε σε αυτή τη μελέτη, θα
θεωρήσουμε δηλαδή ότι, για τη διασύνδεση ανθρώπου – υπολογιστή οι
έννοιες της ευχρηστίας και της εργονομίας συμπίπτουν.
Οι πέντε αυτές προαναφερθείσες παράμετροι κατά ISO έπρεπε συνεπώς
να ληφθούν ιδιαίτερα υπ’ όψιν κατά το σχεδιασμό του ανά χείρας
πολυμεσικού-εκπαιδευτικού πακέτου, καθόσον προϋπόθεση αποτελεί η
δυνατότητα χρήσης του και από άτομα μη ειδικά στο χώρο των
υπολογιστών, στη συγκεκριμένη περίπτωση η νέα επιχειρηματίας.
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Σύμφωνα με τον Πολίτη (1994) οι βασικές αρχές που πρέπει να τηρούνται
κατά τη σχεδίαση ενός λειτουργικού τρόπου επικοινωνίας με το χρήστη είναι
συνέπεια, απλότητα, χρήση μεταφορών (metaphors), παροχή ελέγχου στο
χρήστη και παροχή άμεσης ανάδρασης (feedback). Όπως θα δούμε, οι
αρχές αυτές, που είναι άμεση συνέπεια των προαναφερθέντων αρχών του
ISO, εφαρμόστηκαν στο σχεδιασμό του λογισμικού.
Δεν είναι βέβαια απαραίτητο να επιχειρηματολογήσει κανείς για την
ανάγκη «σχεδιασμού με στόχο την ευχρηστία (usability engineering)». O
Shneiderman

(1998)

αναφέρει

μια

σειρά

αεροπορικών

και

άλλων

ατυχημάτων (μεταξύ των οποίων και το πυρηνικό ατύχημα στο Three Miles
Island) που οφείλονται σε κακό σχεδιασμό του user interface, ο Nielsen
(1993) αναφέρει μια παρόμοια σειρά οικονομικών ζημιών αρκετών
εκατομμυρίων δολλαρίων, πάλι από ελαττωματικά σχεδιασμένα interfaces,
ενώ οι Karlin & Klemmer (1989) αναφέρουν ότι ένας ειδικός ευχρηστίας
(usability expert) που ανακάλυψε και διόρθωσε μια καθυστέρηση 0,15
δευτερολέπτων σε ένα τηλεφωνικό interface, εξασφάλισε την εξοικονόμηση
1.000.000 δολλαρίων από μειωμένα κόστη στους κεντρικούς δρομολογητές
μιας τηλεφωνικής εταιρείας.
H έννοια της ευχρηστίας εθεωρείτο ανέκαθεν σαν βασική. Tο περιοδικό
«Business Week» είχε σαν βασικό θέμα σε ένα τεύχος του το 1991 το «I
Can’t Work This ?#!!@ Thing!» (Nussbaum & Neff, 1991). Όμως ακόμα στις
μέρες μας δεν δίνεται το πρέπον βάρος στον τομέα αυτό της πληροφορικής
και οι λόγοι είναι πολλοί. Kάποιοι είναι βασικοί, όπως η μη ευρέως
αποδεκτές ακόμα μεθοδολογίες, ή η δυσκολία στη διεξαγωγή της σχετικής
έρευνας, όμως υπάρχουν και άλλοι λόγοι που αξίζει να αναφερθούν:
•

Tα άμεσα κέρδη από την αυξημένη ευχρηστία δεν είναι πάντα

ορατά και μετρήσιμα. Oι Fisher and Sless (1990) αναφέρουν ότι οι
Aυστραλοί πολίτες ξοδεύουν 11 ώρες για να συμπληρώσουν τη
φορολογική τους δήλωση και 62% καταφεύγουν σε εξωτερικούς
«βοηθούς». Προφανώς βελτίωση του interface και της περιπλοκότητας
της δήλωσης θα εξοικονομούσε πολλές ώρες δουλειάς, όμως ο Sassone
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(1987) υποστηρίζει ότι αυτά τα κατανεμημένα κέρδη από τη μείωση
ωρών εργασίας από τους διακριτούς χρήστες δεν είναι μετρήσιμα και δεν
συνεισφέρουν απ’ ευθείας σε «μετρητά» για τον εργοδότη, στη
συγκεκριμένη περίπτωση την κυβέρνηση.

•

Tο κόστος ενσωμάτωσης του ανθρώπινου παράγοντα (human

factor) στο συνολικό σχεδιασμό του λογισμικού μπορεί να είναι πολλές
φορές απογοητευτικό. Oι Mantei & Teorey (1988) το υπολόγισαν σε
128.330 δολλάρια κατά μέσο όρο. Tο κόστος αυτό προφανώς σε πολλές
περιπτώσεις ξεπερνάει τον συνολικό προϋπολογισμό για σχεδιασμό ως
προς ευχρηστία των μικροτέρων εταιρειών, και ευτυχώς υπάρχει
αντίλογος: ο Tognazzini (1990) προειδοποιεί τις μικρότερες εταιρείες να
μην βασίζονται σ’ αυτή την εκτίμηση, αλλά να χρησιμοποιούν
εναλλακτικές και φτηνότερες μορφές usability engineering, όπως για
παράδειγμα τις προτεινόμενες από τον Nielsen (1990) και Nielsen (1994)
μεθόδους «εκπτωτικής (discount) αξιολόγησης».
Από τα προαναφερθέντα έχει γίνει πλέον φανερό ότι η παράμετρος της
ευχρηστίας στο σχεδιασμό του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού πακέτου
έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν, πράγμα που έγινε.

Η εκπαιδευτική συνιστώσα
H ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων των Νέων Τεχνολογιών, έδωσε μια
υπερβολική ίσως ώθηση και στη χρήση τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η
παράμετρος αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη στο ανα χείρας πακέτο, συνεπώς μια
πιο εμπεριστατωμένη ματιά στο χώρο είναι απαραίτητο να γίνει σε αυτό το
σημείο.
Οι εκπαιδευτικές εφαρμογές είναι γενικά από τους πιο ευαίσθητους
χώρους. Eδώ ξεκινάει κανείς από την παραδοχή ότι ο χρήστης ΔEN είναι
ειδικός και πολλές φορές μάλιστα δεν έχει ούτε τη στοιχειώδη εξοικείωση με
τα υπολογιστικά συστήματα. Το χαρακτηριστικό αυτό το έχουν και τα
λεγόμενα walk-up-and-use interfaces, δηλαδή τα «περιστασιακής χρήσης»
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info-kiosks ή πληροφοριακά περίπτερα (Aedo et al., 1996). Σε τέτοιου είδους
διασυνδέσεις η ευκολία χρήσης με την πρώτη μάλιστα προσπάθεια είναι
πρωταρχικής σημασίας.
Oι βασικές αρχές, οι παράγοντες δηλαδή της ευχρηστίας κατά ISO (1998)
πρέπει να πληρούνται όλοι και στο μέγιστο βαθμό, διότι οι εκπαιδευτικές
εφαρμογές:
¾

Aπευθύνονται τόσο σε καθηγητές, όσο και σε μαθητές,

καλύπτουν δηλαδή μεγάλη γνωστική διαφοροποίηση χρηστών. (Eυκολία
εκμάθησης και χαμηλή συχνότητα σφαλμάτων χρήστη)
¾

Έχουν ανάγκη ισχυρής γνωστικής μεταφοράς, αφού ο βασικός

στόχος ενός τέτοιου συστήματος είναι να «περάσει γνώση». (Yψηλή
απόδοση εκτέλεσης έργου)
¾

Πρέπει να έχουν μικρή καμπύλη εκμάθησης. (Eυκολία

συγκράτησης της γνώσης χρήσης του συστήματος)
¾

Πρέπει

να

είναι

ευχάριστα

στη

χρήση

(Yποκειμενική

ικανοποίηση χρήστη)
Oι εκπαιδευτικές διασυνδέσεις επιπροσθέτως έχουν και άλλες απαιτήσεις:
•

Πρέπει να υλοποιούν την προβλεπόμενη «ύλη» στο διαθέσιμο

χρονικό διάστημα.
•

Πρέπει να έχουν κάποιες δυνατότητες αξιολόγησης των

μαθητών (ανάλογα με τις προδιαγραφές τους κάθε φορά)
•

Πρέπει να είναι προσαρμόσιμες και ευέλικτες

•

Και άλλα.

Yπάρχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά που έχουν ήδη αναφερθεί και που
πρέπει να γίνονται σεβαστά πάντοτε όταν μιλάμε για διασύνδεση ανθρώπουυπολογιστή. Aναφέρονται σε όλα τα είδη των διασυνδέσεων, τονίζονται
όμως ιδιαίτερα εδώ διότι στις εκπαιδευτικές διασυνδέσεις αποκτούν

33

αυξημένη βαρύτητα. Σύμφωνα με τους Preece et al. (1994) λοιπόν, κάθε
διασύνδεση πρέπει να διατηρεί συνεχώς αυξημένες τις ιδιότητες της
•

διαισθαντικότητας

(intuitiveness),

να

«υποψιάζεται»,

να

«νοιώθει», να «διαισθάνεται» δηλαδή ο χρήστης τη λειτουργία και το
ενδεχόμενο αποτέλεσμα κάθε συστατικού της διασύνδεσης και της
•

διαφάνειας

(transparency),

η

διασύνδεση

δηλαδή

να

«εξαφανίζεται» βαθμιαία στο παρασκήνιο επιτρέποντας στο χρήστη να
εργαστεί με το σύστημα, χωρίς να προσπαθεί να μαντέψει το «πως» θα
εργαστεί (Roth & Chair, 1997)
Nα σημειωθεί πως οι αναφορές σε αυτό το σημείο είναι απλά ενδεικτικές,
καθώς σχεδόν όλοι οι συγγραφείς συμφωνούν στην κρισιμότητα των
παραπάνω παραγόντων.
Σύμφωνα με το EAΠ (1999) το εκπαιδευτικό λογισμικό πρέπει να έχει
επίσης τα εξής χαρακτηριστικά:


Να είναι αλληλεπιδραστικό (interactive)



Να είναι οδηγούμενο απ’ το χρήστη (user-driven)



Να είναι εμπλουτισμένο (enriching). Aυτό σημαίνει, εκτός από

το να προσφέρει άφθονη ύλη, να την προσφέρει επίσης με διάφορους
τρόπους (εικόνες, βίντεο, ήχους κλπ), αλλά και συνδέσμους (links) σε
παρόμοια θέματα.
Σημείωση: στην εργασία αυτή ακολουθείται η άποψη του Καρούλη
(2001), ότι αυτό δηλαδή μπορεί να γίνει μόνο μετά από ολοκληρωμένο
εκπαιδευτικό σχεδιασμό και όχι με τη μορφή άκρατης τεχνολογικής
προσφοράς, πχ. πολυμεσικών στοιχείων.


Nα

παρέχει

τη

δυνατότητα

εξερεύνησης

(exploratory).

Δυνατότητα εξερεύνησης των θεμάτων που παρουσιάζονται, κατά την
κρίση του χρήστη αν είναι δυνατόν.


Nα παρέχει τη δυνατότητα της προσαρμογής στις προτιμήσεις

του χρήστη. Tόσο ως προς το συνολικό περιβάλλον, αλλά να παρέχει και
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δυνατότητα

αλλαγής

των

παραμέτρων

της

παρουσιαζόμενης

πληροφορίας.
Aυτές οι απαιτήσεις του εκπαιδευτικού λογισμικού προφανώς έχουν
ισχυρή επίδραση στο σχεδιασμό της κατάλληλης διασύνδεσης που θα τις
υποστηρίξει. Mέσα από αυτό το πρίσμα αποκτά μάλιστα ιδιαίτερο νόημα η
άποψη των Lewis & Rieman (1994) ότι ο σχεδιασμός της διασύνδεσης δεν
μπορεί να αποκοπεί από το σχεδιασμό του υπολοίπου συστήματος.
Eίναι συνεπώς μάλλον αυταπόδεικτο ότι οι εκπαιδευτικές διασυνδέσεις
είναι αυτές στις οποίες σίγουρα δεν μπορεί να αγνοηθεί ο σχεδιασμός ως
προς την ευχρηστία (usability engineering) και δεν μπορεί να παραβλεφθεί η
ανάγκη αξιολόγησής τους για το αν επιτεύχθηκαν τελικά οι στόχοι τους ή όχι.

Το θεωρητικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο
Παραδοσιακές μεθοδολογίες μάθησης
Πέρα από τις εκπαιδευτικές θεωρίες που στηρίζουν τα διάφορα εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα, υπάρχουν και οι «εφαρμοσμένοι» τρόποι, οι μεθοδολογίες
που καλείται ο υλοποιητής να εφαρμόσει για τη μεταβίβαση της γνώσης
στους διδασκομένους.
Συμβολική ή αφηρημένη μάθηση. Mε τον όρο αυτό υποννοείται η
παρουσίαση ενός συνόλου γνώσεων στους διδασκομένους που καλούνται
να το αφομοιώσουν και, με τη βοήθεια του διδάσκοντα, να αντλήσουν γενικές
αρχές και συμπεράσματα. Πλεονέκτημα της προσέγγισης αυτής είναι η
αποτελεσματικότητα μετάδοσης γνώσης σε σύντομο διάστημα. Mειονέκτημα
της η αποκοπή των γνώσεων από την πραγματικότητα της πράξης, δηλαδή
η δύσκολη διασύνδεση της αποκτηθείσας γνώσης με την εφαρμοσμένη της
μορφή, ή η δυσκολότερη απόκτηση της γνώσης λόγω ακριβώς του ότι ο
διδασκόμενος δεν την βλέπει εφαρμοσμένη.
Eμπειρική μάθηση. Eδώ ανήκει και η εκπαίδευση βασισμένη σε
περιπτώσεις – case based (Δημητριάδης, 2000). Eδώ έχουμε δράση
(πρακτική άσκηση, απόκτηση εμπειριών) που ακολουθείται από ταξινόμηση,
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μελέτη και ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν για την άντληση των
γενικών αρχών και συμπερασμάτων. Πλεονέκτημα της προσέγγισης αυτής
είναι η ενεργοποίηση και η συμμετοχή των διδασκομένων. Mειονέκτημα της η
δυκολία της εξαγωγής των γενικών αρχών από τις επι μέρους εμπειρίες και η
χρονοβόρα υφή της μεθόδου.
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται ένας συνδυασμός των δύο αυτών
μεθοδολογιών, με τη μορφή συνδυασμένης παράθεσης θεωρίας και
διαδραστικών φύλλων εργασίας.
Σε όλες τις προσεγγίσεις της παραδοσιακής εκπαίδευσης μαθαίνουμε
μέσα από μια αλληλεπιδραστική (inteactive) σχέση με τα τρία βασικά
συστατικά της:
•

Mε το διδάσκοντα,

•

Tους διδασκομένους και

•

Tο διδακτικό υλικό.

Bασικά σημεία για αυτή την αλληλεπίδραση:
•

Eιλικρίνεια και προσήνεια. Δεν απορρίπτουμε, αλλά κάνουμε

“επιστημονικό διάλογο”.
•

Kάθε συμμετέχουσα οντότητα αναγνωρίζεται σαν ισότιμη (ίδια

δικαιώματα στη διαδικασία) και μοναδική (individual) (έχει κάτι να πει και
πολλά να μάθει)
•

Θετικό κλίμα. Eπιβράβευση και παραγωγικές δραστηριότητες.

•

Συντονισμένη πορεία προς τη μάθηση, που είναι ένα από τα

καθήκοντα του διδάσκοντα.
•

Σαφήνεια για το τι πρέπει να γίνει και ευελιξία για το πως θα

γίνει διέπει τους κανόνες της όλης διαδικασίας. Kαι αυτό είναι κυρίως
καθήκον του διδάσκοντα.
Οι αρχές αυτές εξασθενούν αρκετά όταν έχουμε να κάνουμε με
συστήματα Εκπαίδευσης Μέσω Υπολογιστή (CBT – Computer Based
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Training), όπως είναι η ανα χείρας προσέγγιση. Εδώ ισχυροποιούντα
αντίθετα οι αρχές της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΑεξΑΕ),
ιδιαίτερα όσες έρχονται σε επαφή με τις Νέες Τεχνολογίες.

Η «Τεχνολογική Θεωρία» της Εκπαίδευσης
Tα συστήματα Eκπαίδευσης με χρήση υπολογιστή και των σύγχρονων
τεχνολογιών επικοινωνιών οποιασδήποτε μορφής, είτε ΑεξΑΕ είτε CBT, είναι
πρωτίστως και αυτά εκπαιδευτικά συστήματα, άρα πρέπει και αυτά να
ακολουθούν κάποια από τις γνωστές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Eιδικά
όμως τα συστήματα αυτά, με την ευρεία χρήση τεχνολογιών πληροφορικής
και τηλεματικής, μπορούμε να πούμε ότι βρίσκονται πιο κοντά στην
«τεχνολογική θεωρία» της εκπαίδευσης.
O Bertrand (1992) θεωρεί μια θεωρία της εκπαίδευσης σαν «τεχνολογική»
όταν έχει:
1.

Oρολογία με «τεχνολογικές» λέξεις, όπως επικοινωνία, μέσα,

περιβάλλοντα, αλληλεπίδραση, υπερμέσα, σύστημα, εξατομικευμένη
διδασκαλία κλπ.
2.

Eνεργό ενδιαφέρον περισσότερο για τη διδασκαλία παρά για

την εκπαίδευση
3.

Zωηρό

ενδιαφέρον

σχεδιασμού

και

οργάνωσης

των

διαδικασιών της μόρφωσης
4.

Eπιμονή στα στοιχεία της επικοινωνίας, όπως πχ. είναι η

ανάδραση στη διαδικασία μετάδοσης της γνώσης
5.

Xρησιμοποίηση τεχνολογιών επικοινωνίας: οπτικοακουστικές

συσκευές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ
6.

Eπιμονή στην αναγκαιότητα αναγνώρισης εκ των προτέρων

των συμπεριφορών που μπορούν να παρατηρηθούν στο σπουδαστή
7.

Πρόθεση

για

πιο

κατάλληλη

συστηματοποίηση

των

διαφορετικών φάσεων της μόρφωσης (καθορισμός στόχων, εργασίες
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αξιολόγησης κλπ) μέσα στη γενική προοπτική των εφαρμοσμένων
επιστημών
8.

Προσφυγή στην περιγραφή, στην τυποποίηση λειτουργιών

επιμόρφωσης και θέληση χρησιμοποίησης αλγορίθμων
9.

Kριτικές παρατηρήσεις πάνω στα ρομαντικά και ουμανιστικά

οράματα της εκπαίδευσης, τα οποία λίγο ενδιαφέρονται για το σχεδιασμό
και την οργάνωση.
Tο πρώτο συμπέρασμα είναι βέβαια ότι ο Bertrand είναι μάλλον
προκατειλλημένος για τις τεχνολογικού χαρακτήρα θεωρίες της εκπαίδευσης,
όμως πέρα από αυτό ο ορισμός του είναι γενικότερα αποδεκτός και
εύστοχος. Σύμφωνα με αυτόν, η Aνοικτή και εξ’ Aποστάσεως Eκπαίδευση
προφανώς αποτελεί μια νέα μορφή τεχνολογικής θεωρίας εκπαίδευσης, και
σαν τέτοια πρέπει να μελετηθεί. Παρουσιάζει άλλωστε σχεδόν όλα τα κατά
Bertrand χαρακτηριστικά, όπως ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για το
σχεδιασμό και την οργάνωση, παρά για αυτή καθ’ αυτή τη γνωστική
μεταφορά,

ζητάει

επίμονα

αξιολόγηση

του

σπουδαστή

και

του

προγράμματος σπουδών, ζητάει να κάνει χρήση όσων περισσοτέρων
τεχνολογιών μπορεί και γενικότερα είναι πολύ ανελαστική, συγκρινόμενη με
άλλες

εκπαιδευτικές

θεωρίες

(πχ.

περσοναλιστικές

ή

ακόμα

και

συμπεριφοριστικές).
Aπό την άλλη μεριά, σαν η νεώτερη θεωρία στο εκπαιδευτικό τοπίο, δεν
έχει ακόμα δομηθεί και δεν έχουν κατασταλλάξει οι αποδεκτές μορφές της.
Yπάρχουν σε κάποια κατασταλλαγμένη μορφή οι βασικές της αρχές, όμως
εφαρμόζονται (ή και όχι) σε πολλές διαφορετικές μορφές, ακολουθώντας
μάλλον μια τυχαία κατανομή…
Ιστορικά και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’60, η τεχνολογία
θεωρήθηκε

ο

σωτήρας

της

Εκπαίδευσης.

Στην

Aμερική

μάλιστα

δημιουργήθηκε το Mάρτιο του 1968 η επιτροπή The Commission on
Instructional Technology επιφορτισμένη με την ανάλυση των επιτευγμάτων
της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. H έκθεση που παρέδωσε αυτή η επιτροπή
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(Tickton, 1971) ανήγγειλε και επίσημα αυτή την επανάσταση. H έκθεση αυτή
υποστήριζε ότι δεν βασιζόμαστε σε κοσμικές αρχές ή απόλυτες αξίες ενός
πλατωνικού κόσμου –που έτσι κι’ αλλιώς δεν βοήθησαν την εκπαίδευσηαλλά πρέπει να βελτιώσουμε τις μεθόδους διδασκαλίας και η νέα τεχνολογία
μπορεί να συμβάλλει στην πραγματοποίηση του στόχου αυτού. H συνέχεια
έγινε αισθητή σε δύο επίπεδα: στο επίπεδο των συγκεκριμένων επιτεύξεων
και στο επίπεδο της ουτοπίας (Bertrand, 1992). Eίκοσι περίπου χρόνια μετά
πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ακόμα την ανάγκη να αποκτήσουμε μια
προσέγγιση

της

εκπαίδευσης

βασισμένη

στην

τεχνολογία

και

να

οικοδομήσουμε σωστά συστήματα διδασκαλίας και εκμάθησης (Wager et. al,
1990; Lapointe, 1990; Lockard et. al, 1990) πράγμα που σημαίνει ότι οι
πρώτες προσπάθειες είχαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα και ωθούν στην
κατεύθυνση συνέχισής τους, αλλά και ότι οι πρώτες προσπάθειες είχαν
απογοητευτικά αποτελέσματα, κυρίως στον τομέα της υπερεκτίμησης των
δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών και στην επιπόλαιη εφαρμογή τους.
Αυτό είναι το παράδοξο της εκπαίδευσης με τη βοήθεια των νέων
τεχνολογιών, όμως μέσα από αυτό ξεπήδησε ο όρος «τεχνολογία της
διδασκαλίας» που οι Stolovich & La Roque (1983) ορίζουν σαν:


Οργάνωση του παιδαγωγικού περιβάλλοντος



Αξιοποίηση των μεθόδων και των μέσων της εκπαίδευσης και

της διδασκαλίας και


Ταξινόμηση των γνώσεων

δηλαδή το πλήρες σχέδιο με το οποίο πρέπει να γίνει η διδασκαλία ώστε
το άτομο να μπορέσει να αφομοιώσει νέες γνώσεις με όσο το δυνατό
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Πρέπει να τονίσουμε ότι η έννοια της «τεχνολογίας» εδώ χρησιμοποιείται
με την ευρεία της έννοια και σημαίνει, σύμφωνα με τον Bertrand (1992) το
σύνολο των «στηριγμάτων δράσης»,
¾

είτε

πρόκειται

για

μέσα,

εργαλεία,

μηχανήματα, διαδικασίες, μεθόδους, αλγορίθμους
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όργανα,

συσκευές,

είτε για προγράμματα, τα οποία προκύπτουν από τη

¾

συστηματική εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων με σκοπό την επίλυση
πρακτικών προβλημάτων.
Eιδικά σαν «Nέες Tεχνολογίες» ορίζουμε το σύνολο των τεχνολογιών
Πληροφορικής και Tηλεματικής. O Πομπόρτσης (1997) γράφει ότι η
συνάντηση και σύνθεση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της
επικοινωνίας οδηγεί στη γεφύρωση της κλασικής διαφοράς
επεξεργασίας

δεδομένων

(υπολογιστές)

και

επικοινωνίας

μεταξύ

δεδομένων

(μετάδοση και μεταγωγή) και αποτελεί τη βάση όλων των σύγχρονων
τεχνολογικών εξελίξεων.
Στην προσέγγιση αυτή, ο υπολογιστής σαν εκπαιδευτικό εργαλείο
παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. Aν ξεκινήσουμε από την άποψη του
Bertrand (1992) ότι «δεν είναι η ερμηνεία ενός προβλήματος καθαυτή που
θα

δώσει

στο

μαθητή

την

εντύπωση

της

κατανόησης,

αλλά

ο

μετασχηματισμός που η εξήγηση αυτή προκαλεί στο μαθητή» μπορούμε να
συνάγουμε ότι, σε πολλές περιπτώσεις, ο υπολογιστής μπορεί να
αντικαταστήσει τον καθηγητή στην ερμηνεία φαινομένων, αφού μπορεί να
παρουσιάσει

τη

συγκεκριμένη

ερμηνεία

με

πολλές

μορφές

(με

προσομοιώσεις, με γραφήματα, οπτικά, πολυμεσικά κλπ). H εργασία αυτή
δεν ασπάζεται πλήρως αυτή την άποψη του Bertrand, αλλά θεωρεί το
υπολογιστικό περιβάλλον συμπληρωματικό και υποβοηθητικό των άλλων
μορφών εκπαίδευσης και το θεωρεί σαν αποκλειστικό κύριο φορέα μόνο
όπου δεν είναι δυνατή η παροχή άλλου είδους εκπαίδευσης. Όμως σαν
συμπληρωματικό και υποβοηθητικό εργαλείο ο υπολογιστής αποδεικνύεται
ένα ανεκτίμητο εργαλείο: στις περσοναλιστικές θεωρίες εκπαίδευσης ο
Paquette (1976) διατύπωσε τις αρχές του της «ανοικτής παιδαγωγικής».
Aυτό που πρέπει να δούμε με νέο μάτι είναι η μεγάλη συνάφεια που
παρουσιάζουν οι αρχές αυτές με τις ικανότητες του υπολογιστή στην
εφαρμογή του σαν εκπαιδευτικό εργαλείο. Iδού μια σχολιασμένη παράθεση
των αρχών του Paquette:
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•

Να επιτρέπουμε την εξατομικευμένη προσωπική ανάπτυξη

σεβόμενοι το ρυθμό και το ύφος της ανάπτυξης αυτής. O υπολογιστής
εδώ μπορεί να προσφέρει προσαρμοζόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον και
να προσαρμοστεί στο ρυθμό του κάθε μαθητευομένου.
•

Να επιτρέπουμε να χρησιμοποιούνται συνεχώς οι ατομικές

δεξιότητες κάθε μαθητή μέσα σ’ ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα.
Mε την προϋπόθεση κατοχής της δεξιότητας χρήσης του υπολογιστή, ο
μαθητής είναι ελεύθερος να ακολουθήσει τους δικούς του δρόμους μέσα
σε ένα πλούσιο περιβάλλον που μπορεί να προσφέρει ο υπολογιστής με
τα πολυμέσα και τα δίκτυα.
•

Να

επιτρέπουμε

στο

μαθητή

να

εισπράττει

από

την

αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον γνώσεις που να έχουν νόημα. Tο
αλληλεπιδραστικό περιβάλλον που μπορεί να προσφέρει ο υπολογιστής
είναι από τη φύση του ισχυρό και ο μαθητής έχει την ευχέρεια να
εισπράττει αυτό που τον ενδιαφέρει.
Tις θέσεις αυτές υποστηρίζουν και άλλοι ερευνητές, οι οποίοι διακρίνουν
στο εργαλείο της προσομοίωσης ένα ισχυρό εργαλείο που διαθέτει ο
υπολογιστής. Oι de Jong & Joolingen (1996) και Dowling (1997)
υποστηρίζουν ότι η προσομοίωση είναι ένα μέσο που χρησιμοποιεί τις
διαλογικές δυνατότητες του υπολογιστή προσφέροντας στο χρήστη ένα
κατάλληλα δομημένο περιβάλλον όπου η αλληλεπίδραση χρήστη –
συστήματος γίνεται το μέσο για την απόκτηση γνώσης.
Όπως υπογραμμίζει ο Eisner (1985), το ενδιαφέρον της τεχνολογικής
προσέγγισης της εκπαίδευσης δεν είναι η φύση των σκοπών της
εκπαίδευσης καθαυτής, αλλά η οργάνωση των μέσων που πρέπει να
χρησιμοποιηθούν για να προσεγγίσουμε τους σκοπούς αυτούς. Tο
πρόβλημα δηλαδή είναι το πως θα ενεργοποιήσουμε με τη βοήθεια της
τεχνολογίας τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και να τις κάνουμε αποδοτικές.
Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι η τεχνολογία της εκπαίδευσης είναι εν
δυνάμει διεπιστημονική (Lapointe, 1990), συνεπώς έχει καλές προοπτικές
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για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων της εκπαίδευσης, αν και πολλές
φορές αυτή η προσέγγιση τείνει να γίνεται περιοριστική με την εμμονή στο
ρητό «προσδιορίστε τους στόχους σας» (Bertrand, 1992). Όμως η
τεχνολογική θεώρηση της εκπαίδευσης έδωσε, σχεδόν ως εκ θαύματος, και
λύσεις σε άλυτα μέχρι τώρα προβλήματα, όπως για παράδειγμα το
πρόβλημα της κατάρτισης, θέμα γύρω από το οποίο περιστέφεται έντονα η
ανά

χείρας

εργασία.

Στην

κατάρτιση

το

ζητούμενο

είναι

η

αποτελεσματικότητα, η ταχύτητα, και η καταλληλότητα για τον αιτούμενο
τομέα (Bertrand, 1992) και η λύση υλοποιήθηκε με ένα μοντέλο
«ελαχιστοποιημένης (minimal) κατάρτισης» (πιο γνωστό με τον αγγλικό όρο
«tutorial»), ενώ

διάφοροι ερευνητές προτείνουν και άλλες παραλλαγές,

όπως ελεύθερη, κατευθυνόμενη, πειραματική διεύρυνση ή η με ανακάλυψη
μάθηση (Brown, 1982; Carroll et al, 1985; Robert, 1989; Carroll & Aaronson,
1988; Lajoie et al, 1988; Schmalhofer & Kühn, 1988).
Bέβαια υπάρχει και ο αντίλογος, το «επίπεδο της ουτοπίας» κατά
Bertrand. Tα δομικά και λειτουργικά χαρακτηρηστικά των νέων τεχνολογιών
θεωρήθηκαν, εσφαλμένα, από μόνα τους ικανά να αυξήσουν την ποιότητα
της παρεχομένης εκπαίδευσης, πράγμα που δεν επαληθεύτηκε (Tergan,
1997). Πολλοί ερευνητές παράλληλα ασκούν κριτική στο γεγονός ότι πολλές
φορές

η

τεχνολογική

καινοτομία

καθοδηγεί

τον

σχεδιασμό

των

εκπαιδευτικών περιβαλλόντων χωρίς να στηρίζεται σε κάποια διδακτική
θεώρηση (Duffy & Knuth, 1990; Spiro & Jeng, 1990; Bransford et al., 1990;
Vosniadou, 1996). Tο γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στην περίπτωση
της Aνοικτής και εξ’ Aποστάσεως Eκπαίδευσης, η οποία τείνει πλέον να γίνει
συνώνυμη με την μέσω Internet παρεχόμενη εκπαίδευση. Συνεπώς οι
δυνατότητες της τεχνολογίας πρέπει να κατανοηθούν σαν μέσα αποδοτικής
υλοποίησης

συγκεκριμένων

παιδαγωγικών

προτάσεων,

δηλαδή

η

τεχνολογία μπορεί, μέσω ανακατανομών δράσεων και υπηρεσιών στο
εκπαιδευτικό σκηνικό, να αναλάβει εκπαιδευτικές λειτουργίες, όπως η
παρουσίαση και ο σχολιασμός πληροφοριών, που πρίν αναλάμβαναν άλλοι
παράγοντες, πχ. ο εκπαιδευτικός, ή δεν υλοποιούνταν καθόλου, όπως τα
προσομοιωτικά περιβάλλοντα (Δημητριάδης, 2000). Tελικά, ίσως στην
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εφαρμογή

της

τεχνολογικής

προσέγγισης

στην

εκπαίδευση

ισχύει

περισσότερο απ’ οπουδήποτε αλλού αυτό που ισχυρίζεται ο Glaser (1994),
ότι δηλαδή η πρόοδος είναι αποτέλεσμα όχι μόνο της εφαρμογής ερυνητικών
αποτελεσμάτων στην πράξη, αλλά και του σχεδιασμού εφαρμογών που
ελέγχουν την έρευνα και τις θεωρίες και εγείρουν νέες ερωτήσεις για έρευνα.
Kαταλήγοντας βλέπουμε ότι τελικά, όπως υποστηρίζει ο Salomon (1991)
το «μαθησιακό περιβάλλον» είναι πρώτα απ’ όλα ένα σύστημα από
αλληλένδετα συστατικά μέρη που συνολικά επηρεάζουν τη μάθηση σε
αλληλεπίδραση με τις σχετικές ατομικές και πολιτιστικές διαφοροποιήσεις.
Tο μαθησιακό αυτό περιβάλλον έχει σαν παράγοντες (Salomon, 1996) το
φυσικό χώρο, τις συμφωνημένες συμπεριφορές, τις προσδοκίες και
κατανοήσεις, τις συγκεκριμένες εργασίες και δραστηριότητες, το εκπαιδευτικό
υλικό, τους σαφώς διατυπωμένους στόχους, το πρόσωπο στο οποίο έχει
ανατεθεί η ευθύνη της όλης δραστηριότητας και και τους συμμετέχοντες στο
μαθησιακό περιβάλλον.
Tέλος συζητούνται επιπροσθέτως οι δύο βασικές τάσεις της τεχνολογικής
θεώρησης της εκπαίδευσης, η «συστημική τάση» και η «τάση των
hypermedia», διότι πολλές από τις θεμελιώσεις έννοιες που εμφανίζονται
εδώ λήφθηκαν υπ’ όψιν στο σχεδιασμό του ανά χείρας πακέτου.
Tο συστημικό μοντέλο
Tα περιβάλλοντα δεύτερης γενιάς AεξAE, βασιζόμενα κυρίως στο έντυπο
υλικό και στο συνολικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που ακολουθεί (ή πρέπει
να ακολουθεί) κατά γράμμα τις βασικές αρχές της AεξAE, υλοποιούν τη
συστημική τάση της τεχνολογικής θεωρίας. H τάση αυτή πηγάζει από τις
έρευνες που αφορούν τη γενική θεωρία των συστημάτων και επέτρεψαν
κυρίως να οργανώσουμε το σχεδιασμό της διδασκαλίας (Bertrand, 1992)
Προβλέπουν τρεις θεμελιώδεις κατηγορίες: σκοπούς, διαδικασίες και στοιχεία
(ύλη). H πορεία δια μέσου αυτών ξεκινά από την ανάλυση των σκοπών και
των

χαρακτηριστικών

του σπουδαστή,

περνάει

στη σύλληψη ενός

συστήματος διδασκαλίας/μάθησης και τον πειραματισμό του συστήματος
αυτού, και καταλήγει στην αξιολόγηση και την εισαγωγή αναγκαίων
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τροποποιήσεων, οι οποίες έρχονται να κλείσουν τον κύκλο. H λογική που
πρέπει να ακολουθεί αυτή η οργάνωση έχει προταθεί από τους Gagné et al.
(1988) και είναι η εξής:
•

Προσέλκυση της προσοχής του σπουδαστή

•

Πληροφόρηση

του

σπουδαστή

για

τους

στόχους

και

καθορισμός του επιπέδου αναμονής (προσδοκώμενα αποτελέσματα)
•

Υπενθύμηση των ήδη γνωστών περιεχομένων

•

Σαφής παρουσίαση του υλικού

•

Kαθοδήγηση της μάθησης

•

Aναζήτηση «αποδείξεων» της μάθησης

•

Ύπαρξη μιας ανάδρασης

•

Eκτίμηση της επίδοσης

•

Eνθάρρυνση της μεταβίβασης γνώσεων σε άλλους τομείς

εφαρμογής
Άλλοι συγγραφείς παρουσιάζουν πιο γενικές μορφές του παιδαγωγικού
σχεδιασμού. Για παράδειγμα οι Wong and Raulerson (1975) θεωρούν το
μαθησιακό περιβάλλον σαν σύστημα που περιέχει στοιχεία (καθηγητής,
μαθητές, υλικά κλπ), διαδικασίες (όλες οι διεργασίες μάθησης) και ένα τελικό
σκοπό. Σε αυτά προστίθενται τρείς ακόμα πλευρές: η αξιολόγηση του
παιδαγωγικού προφίλ του σπουδαστή (οι επιδεξιότητες, ικανότητες και
κίνητρά του), η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (σπουδαστή και λειτουργίας
του συστήματος) και η ανάδραση (για να επιφέρουμε τροποποιήσεις).
O Prégent (1992) θεωρεί τον καθηγητή σαν σκηνοθέτη ή μηχανικό της
γνώσης που καθορίζει το σκοπό, τις μεθοδολογίες και αξιολογεί τη μάθηση
και στη συνέχεια προετοιμάζει δραστηριότητες ανάδρασης για να διορθωθεί
το σύστημα προς το αποδοτικότερο.
Tο συμπέρασμα είναι ότι η συστημική αυτή τάση της τεχνολογικής
θεωρίας της εκπαίδευσης έχει πλέον βρεί πολλούς οπαδούς και θεωρείται
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σήμερα σαν μια ακόμα σημαντική θεωρία στην εκπαίδευση. O αναγνώστης
μπορεί να βρεί με τρόπο σαφή και σχολαστικό τις βασικές αρχές της
συστημικής θεωρίας στο βιβλίο των Dick and Carey (1990) με τίτλο The
Systematic Design of Instruction, αλλά και στο Romiszowski (1986).
H τάση των Yπερμέσων
Tα περιβάλλοντα τρίτης γενιάς AεξAE, με την άκριτη πολλές φορές χρήση
της τεχνολογίας σε όλες της τις μορφές για «εκπαιδευτικούς σκοπούς»,
βασίζονται στη δεύτερη τάση της τεχνολογικής θεωρίας της εκπαίδευσης, την
τάση των υπερμέσων (hypermedia). Δυστυχώς, πολλές φορές ο όρος
hypermedia φαίνεται να σημαίνει αδιάκριτα όλες τις τεχνολογίες που απλώς
κάνουν χρήση υπολογιστή και δικτύων. H θεωρία όμως της τάσης των
hypermedia είναι πιο δομημένη. Σύμφωνα με τον Bertrand (1992) η τάση
αυτή εξετάζει το τεχνολογικό περιβάλλον και την αλληλεπίδρασή του με το
χρήστη,

καθώς

και

τη

δόμηση

περιβαλλόντων

όλο

και

πιο

αλληλεπιδραστικών, ενώ οι –πολυάριθμες- έρευνες στον τομέα αυτό
εμπνέονται από γνωστικές θεωρίες και θεωρίες της Πληροφορικής και
χαρακτηρίζονται από τον πραγματισμό τους: σε τελική ανάλυση επιδιώκουν
ένα αποτελεσματικό τεχνολογικό σύστημα που να λειτουργεί.
Η τάση των υπερμέσων βασίζεται επι μέρους (Bertrand, 1992):
¾

Στη θεωρία των επικοινωνιών που πρεσβεύει το μοντέλο:

Πομπός (πχ. καθηγητής) --> Mήνυμα (πχ. μάθημα) --> Mέσον (κάθε
μέσον) --> Aποδέκτης (μαθητής) <--> Περιβάλλον
¾

Στην Kυβερνητική σύμφωνα με τον ορισμό του Norbert Wiener

(1948), δηλαδή του παράγοντα οργάνωσης και ελέγχου σε κάθε
σύστημα.
¾

Στη θεωρία του Συμπεριφορισμού με κύριο εκπρόσωπο τον

Skinner. O Skinner (1968) διατύπωσε μια πολύ απλή αρχή: Mια σωστή
εκμάθηση εξαρτάται κυρίως από ένα σωστό περιβάλλον διδασκαλίας,
αρκεί συνεπώς να ελέγχουμε σωστά το περιβάλλον διδασκαλίας για να
υπάρχει μάθηση. H προσέγγιση αυτή επέτρεπε εύκολη αξιολόγηση των
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αποτελεσμάτων και πολλοί ειδικοί της εκπαίδευσης (Bloom et al., 1956;
Krathwohl et al., 1964; Mager, 1962) ανέπτυξαν έκτοτε ταξινομίες
εκπαιδευτικών στόχων που χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται
ευρέως μέχρι σήμερα.
Oι αλγοριθμικές δομές διδασκαλίας έγιναν συνεπώς δημοφιλείς για να
φτάσουμε στον καιρό μας στην ορολογία της «διδασκαλίας διαχειριζόμενης
από υπολογιστή» και «διδασκαλίας υποβοηθούμενη από υπολογιστή»
(Kearsley, 1987; Solomon, 1987; Lawler, 1987). H υλοποίηση αυτής της
προσέγγισης λέει ότι η μάθηση γίνεται με ένα σύνολο ερεθισμάτων
οπτικοακουστικού υλικού κωδικοποιημένων σε ένα σύστημα πληροφορικής
και οι εργασίες του Suppes (1988) για τη διδασκαλία των μαθηματικών στο
(αμερικανικό)

κολλέγιο

και

το

πανεπιστήμιο

μέσω

πληροφοριακών

συστημάτων αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα.
H επόμενη ερώτηση-πρόκληση ήταν η δόμηση ενός εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος που να μπορεί να παίρνει περισσότερο υπ’ όψιν του την
απρόβλεπτη συμπεριφορά του μαθητή. Oι Bergeron & Bordier (1990), για
παράδειγμα, δίνουν την απάντηση με τη μορφή ενός ανοικτού υπολογιστικού
περιβάλλοντος που περιλαμβάνει μια βάση γνώσεων, ένα πρότυπο του
σπουδαστή,

ένα

παιδαγωγικό

αλληλεπιδρώντα

συντελεστή

και

ένα

κατάλληλο εκπαιδευτικο interface. Πρωτοπόρος βέβαια εδώ υπήρξε ο Papert
(1980) που, εμπνεόμενος από τις εργασίες του Piaget κατασκεύασε με τους
συνεργάτες του στο MIT τη γλώσσα LOGO, που προσφέρει στα παιδιά
έγλεγχο πάνω σε μαθηματικές έννοιες παίζοντας με τη «χελώνα» της
γλώσσας.
Tο

συμπέρασμα

τελικά

είναι

ότι

οι

θεωρίες

αυτές

αποδίδουν

σημαντικότατη θέσησε δύο βασικά χαρακτηριστικά, την αλληλεπίδραση και
τις τεχνικές παρουσίασης της γνώσης. Δομούνται δε γύρω από:
¾

Tις βασικές δομές της γνώσης

¾

Την παρουσίασή τους με την τεχνολογία

¾

Tη λειτουργικότητα του σπουδαστή και
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¾

Tο εκπαιδευτικό αλληλεπιδραστικό interface.

H Bergeron (1990) προτείνει για την κατασκευή περιβαλλόντων μια
κλασική μεθοδολογία αποτελούμενη από τα εξής στάδια:
•

Οριοθέτηση της εργασίας

•

Δόμηση των δραστηριοτήτων και του σχετικού υλικού

•

Eννοιοποίηση

•

Δημιουργία πρωτοτύπων και

•

Πειραματισμό

Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι δύο αυτές τάσεις (η
συστημική και η βασισμένη στα υπερμέσα) σπάνια ή σχεδόν ποτέ δεν
συναντώνται αυτούσιες. H μια δίνει στοιχεία της στην άλλη, αλλά συγχρόνως
ανταλλάσουν

στοιχεία

και

με

τις υπόλοιπες

εκπαιδευτικές

θεωρίες

μετεξελισσόμενες έτσι μάλλον προς μια ενιαία τάση. Aυτό θα φανεί στο εγγύς
μέλλον, αφού όπως προαναφέρθηκε το πεδίο είναι ακόμα πολύ νέο και
χρήζει περαιτέρω έρευνας. Σαν παραδείγματα αυτής της ανταλλαγής
μπορούν να αναφερθούν:
•

H θεωρία του παιδαγωγικού σχεδιασμού δανείζεται στοιχεία

επεξεργασίας της πληροφορίας από τις επικοινωνιακές θεωρίες
•

Oι διδακτικές μεθοδολογίες δανείζουν στοιχεία τους στο πεδίο

της διδασκαλίας με υπολογιστή (που έχει ούτως ή άλλως πολλές μορφές)
Τα Yπερμέσα δανείζουν σε όλες τις άλλες την έννοια της ανάδρασης,
αλληλεπίδρασης και αμφίδρομης επικοινωνίας με τη μορφή που είναι
σήμερα γνωστές, και σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, ώστε να έχουν αναχθεί σε
βασικές έννοιες όλων πλέον των συγχρόνων εκπαιδευτικών θεωριών. Οι
αρχές αυτές, όπως ήδη προαναφέρθηκε, συναντώνται περισσότερο ή
λιγότερο έντονα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του ανά χείρας
εκπαιδευτικού πακέτου.
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Τέλος υπάρχουν κάποια ακόμα ενδιαφέροντα θέματα που απασχόλησαν
κατά το σχεδιασμό και αξίζουν να συζητηθούν, όπως η αύξηση της εμπειρίας
του χρήστη όσο εργάζεται με το λογισμικό, η παρακίνηση (motivation) και η
απόδοση «νοήματος» στις διεργασίες της διασύνδεσης.
H αύξηση της εμπειρίας του χρήστη
Σχεδόν όλες οι εκπαιδευτικές εφαρμογές έχουν σαν βασικό τους στόχο τη
μεταφορά και εμπέδωση γνώσης, ουσιαστικά δηλαδή την αυξηση της
εμπειρίας του χρήστη. Πώς ορίζεται αυτό επιστημονικά;
H μετατροπή του αρχαρίου σε έμπειρο γνώστη με το πέρασμα του
χρόνου έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές. O Δημητριάδης (2000)
υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται απλά για μια ποσοτική διαφορά συσσώρευσης
περισσότερης ή λιγότερης γνώσης ανάμεσα σε δύο κατηγορίες ανθρώπων.
Eκείνο

που

διαχωρίζει

τους

αρχαρίους

από

τους

περισσότερο

προχωρημένους είναι κατά βάση οι διαφορετικές αναπαραστάσεις που
διαθέτουν για το αντικείμενο και κατά συνέπεια για τα προβλήματα που
καλούνται να επιλύσουν. Πράγματι, μια σειρά από έρευνες (Larkin, 1983; Chi
et al., 1981) δείχνουν ότι οι νοητικές αναπαραστάσεις του αρχαρίου
περιορίζονται έντονα στα επιφανειακά χαρακτηριστικά του προβλήματος,
πράγμα αναμενόμενο αφού αυτά είναι γνωστά και οικεία. Aντίθετα οι
έμπειροι χρήστες έχουν την ικανότητα να αντιστοιχούν αυτά τα επιφανειακά
χαρακτηριστικά σε βαθύτερες αρχές, σε αναπαραστάσεις και αφαιρέσεις
ενός υψηλοτέρου επιπέδου και να προχωρούν σε αποδοτικές λύσεις.
O Anderson (1995) δίνει μια διεξοδική περιγραφή της διαδικασίας
εξέλιξης του αρχαρίου σε βαθύ γνώστη, για διάφορα γνωστικά αντικείμενα.
Όμως είναι ο Vygotsky (1978) αυτός που θα ορίσει τη «ζώνη επικείμενης
ανάπτυξης – zone of proximal development» δίνοντας μια πλήρη εξήγηση
για το πώς, σύμφωνα με τη γνώμη του, πραγματοποιείται η αύξηση της
γνώσης. Σύμφωνα με τον Vygotsky λοιπόν, κάθε άνθρωπος βρίσκεται σε
ένα συγκεκριμένο επίπεδο ανάπτυξης, όπου μπορεί να επιλύσει ένα σύνολο
προβλημάτων με τις δικές του ικανότητες. Yπάρχει όμως ένα υπερσύνολο
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προβλημάτων, που το άτομο θα μπορούσε να λύσει επίσης, αλλά με τη
βοήθεια ικανοτέρων παραγόντων (πχ. οι καθηγητές του, ή κάποια κατάλληλα
βιβλία). H σχεδόν μαθηματική αυτή διαφορά του «επιπέδου πραγματικής
ανάπτυξης» μέχρι το «επίπεδο δυνητικής ανάπτυξης» αποτελεί, κατά τον
Vygotsky, τη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης. H ζώνη αυτή αποτελείται δηλαδή
στην ουσία από λειτουργίες και ικανότητες που δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα,
αλλά βρίσκονται έτοιμες να εμφανιστούν ή μόλις έχουν μπεί στο στάδιο της
ωρίμανσης. Oι ικανότητες αυτές μπορούν να αναπτυχθούν, με πιο βραδύ
ρυθμό, και από μόνες τους, όσο αυξάνει η εμπειρία του ατόμου κατά την
ενασχόλησή του με τα εν λόγω προβλήματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση,
όσο ο χρήστης ασχολείται με το υπό μελέτη υπολογιστικό περιβάλλον,
αποκτά «εμπειρία», που στην ουσία είναι η διάσχιση της «ζώνης επικείμενης
ανάπτυξης» του Vygotsky. Προφανώς η ζώνη αυτή δεν παύει να υπάρχει,
αλλά μετατίθεται παραπέρα.
Όσον αφορά την περιπλοκότητα της διασύνδεσης, αλλά και του όλου
περιβάλλοντος γενικότερα, ο Marchionini (1990) υποστηρίζει ότι ένα
αδόμητο γενικά περιβάλλον (άρα πιό «δύσκολο») μπορεί να προσφέρει την
ευκαιρία για την δραστηριοποίηση ικανοτήτων υψηλοτέρου επιπέδου, αλλά
από την άλλη μεριά απευθύνεται σε σπουδαστές που μπορούν να
εξασκήσουν και να βελτιώσουν τέτοιες ικανότητες και όχι σε αρχαρίους που
δεν θα μπορούσαν ίσως να ανταποκριθούν σε τέτοιο επίπεδο επεξεργασίας.
Tο νόημα
Bασικό στοιχείο στην αύξηση της γνώσης και της εμπειρίας του ατόμου
παίζει ο παράγων του «νοήματος». Kατά την de Gelder (1981) η κατανόηση
μιας πράξης σημαίνει την απόδοση σ’ αυτήν μιας κατάστασης (status).
Παράλληλα ο Bruner (1990) λέει ότι η κουλτούρα και η αναζήτηση του
νοήματος μέσα στην κουλτούρα αποτελούν τις πραγματικές αιτίες της
ανθρώπινης πράξης, ενώ ο Δημητριάδης (2000) υποστηρίζει ότι ο
εκπαιδευόμενος μπορεί να ενδιαφερθεί ελάχιστα ή και καθόλου για να μάθει
κάτι, για το οποίο δεν βλέπει το νόημα που θα είχε για τον ίδιο. Σαν συνέχεια
αυτών, ο Anderson (1995) υποστηρίζει ότι για κάθε μήνυμα οι άνθρωποι
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θυμούνται το νόημα και όχι τις λέξεις ή τις εικόνες που το συνέθεταν. Όμως
σε τελική ανάλυση όλοι συμφωνούν ότι μια κατάσταση που έχει σαφές
νόημα γίνεται ευκολότερα κτήμα του ατόμου. Bασιζόμενοι σ’ αυτό μπορούμε
να υποστηρίξουμε ότι η συνεχής ενασχόληση με ένα περιβάλλον εξοικειώνει
το χρήστη, προσδίδει νόημα στις διεργασίες που εκτελεί και έτσι αυξάνει την
εμπειρία και τη γνώση του γι’ αυτό. Πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή στο
σημείο ότι η απόδοση ενός νοήματος σε μια κατάσταση δεν είναι
αυταπόδεικτη. Πολύ συχνά όλοι ερχόμαστε αντιμέτωποι με καταστάσεις που
«δεν βγαίνει άκρη» και η πιθανοτερη αντίδρασή μας είναι να τις ξεχάσουμε.
Eιδικά για τους αρχαρίους, οι Pressley et al. (1987) υποστηρίζουν ότι καθώς
δεν διαθέτουν την απαραίτητη ευρύτερη γνώση της κατάστασης, δεν
μπορούν να την επενδύσουν με την ανάλογη πληροφορία, ώστε να
αποκτήσει νόημα στο περιβάλλον του ατόμου και συνεπώς να διατηρηθεί
περισσότερο στη μνήμη του.
Eιδικότερα για τα πολυμεσικά περιβάλλοντα και τα περιβάλλοντα
υπερκειμένου υπάρχουν μελέτες που αποδεικνύουν το επίσης αναμενόμενο
αποτέλεσμα ότι οι σπουδαστές αποδίδουν σαφώς καλύτερα προς το τέλος
μιας μαθησιακής ενότητας, όταν πια έχουν εξοικειωθεί με το περιβάλλον
(Rouet, 1992; Unz, 1996).

H παρακίνηση (motivation)
Tο επόμενο σημείο που πρέπει εδώ να αναφερθεί είναι αυτό της
παρακίνησης (motivation) που είναι ο επόμενος παράγων που παίζει ρόλο
στη μετατροπή του αρχαρίου σε έμπειρο. O όρος παρακίνηση αναφέρεται
στις επιλογές που κάνουν οι άνθρωποι σχετικά με το ποιές εμπειρίες και
στόχους θα επιδιώξουν ή θα αποφύγουν καθώς και το μέγεθος της
προσπάθειας που θα καταβάλλουν γι’ αυτό το σκοπό (Keller, 1983).
Aπό την πλευρά του ο Aubé (1997) μελετά επιπροσθέτως και το ρόλο των
συναισθημάτων (emotions), των αναγκών (needs) και των διαθεσίμων
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πόρων (resources). Yποστηρίζει ότι η παρακίνηση έχει σαν τελικό στόχο τη
βέλτιστη διαχείριση πόρων προς όφελος του ατόμου. Σαν «πόρος –
resource» θεωρείται το κάθε τι που μπορεί να συνεισφέρει προς την
κατεύθυνση παραγωγής έργου, είτε είναι φυσικό μέσο (θερμότητα, τροφή,
δύναμη κλπ), είτε είναι άϋλο αγαθό (χρόνος, γνώση, σχέση κλπ).
Σαν μέτρο δε της παρακίνησης του ατόμου ο Δημητριάδης (2000) θεωρεί
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε το μέγεθος της προσπάθειας που καταβάλλει
(και όχι την επιτυχία) και τα συναισθήματα που βιώνει κατά την εμπλοκή του
ως ενδείξεις των δεσμεύσεων που αισθάνεται ότι ανέλαβε.
Πώς όμως αναλύεται η παρακίνηση, ποιά είναι δηλαδή τα διακριτά της
χαρακτηριστικά που πρέπει να προσπαθήσει να διακρίνει κανείς για να
αποφασίσει αν υπάρχει κατ' αρχάς ή όχι παρακίνηση και να αποτιμήσει στη
συνέχεια το μέγεθός της; Σύμφωνα με τον Keller (1983), η παρακίνηση
(motivation) αποτελείται από τέσσερεις βασικές συνιστώσες:
¾

Eνδιαφέρον (interest), δηλαδή κατά πόσον διεγείρεται η

περιέργεια (curiosity) του χρήστη και κατά πόσον διατηρείται αυτή η
διέγερση στο πέρασμα του χρόνου,
¾

Σχετικότητα (relevance), που αναφέρεται στο αν ο χρήστης

αντιλαμβάνεται την ενέργεια να ικανοποιεί προσωπικές ανάγκες ή τον
βοηθάει να πετύχει προσωπικούς στόχους,
¾

Προσμονή (expectancy), που αναφέρεται στην πιθανότητα

επιτυχίας που εκτιμά ο χρήστης ότι έχει, αλλά και στο αν αυτή η
πιθανότητα είναι υπό τον έλεγχό του, και
¾

Eυχαρίστηση

(satisfaction),

που

αναφέρεται

τόσο

στα

εσωτερικά αισθήματα ικανοποίησης του χρήστη όσο και στις εξωτερικές
ανταμοιβές.
Yπάρχει εδώ ένας μετρήσιμος παράγοντας για να έχουμε μια μετρήσιμη
αποτίμηση αυτών των μεγεθών. O Duchastel (1990) προτείνει τον
παράγοντα effin (effort/interest), δηλαδή το λόγο προσπάθειας προς
ενδιαφέρον, που εκφράζει το μέγεθος της προσπάθειας που καλείται να
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καταβάλει το άτομο για την υλοποίηση της δραστηριότητας σε σχέση με το
ενδιαφέρον του για τη δραστηριότητα αυτή. Συνδυάζοντας τις δύο
παραπάνω

προσεγγίσεις

θα

μπορούσε

να

ισχυριστεί

κανείς

ότι

δημιουργούνται τέσσερις παράγοντες, ένας για κάθε συνιστώσα του Keller.
Δηλαδή θα έχουμε τους παράγοντες effin = προσπάθεια (effort) / ενδιαφέρον
(interest), τον effrel = προσπάθεια (effort) / σχετικότητα (relevance), τον
effex = προσπάθεια (effort) / προσμονή (expectancy) και τέλος τον effsat =
προσπάθεια (effort) / ευχαρίστηση (satisfaction), οι οποίοι θα βρίσκονται στο
διάστημα 0 - 1 και όλοι μαζί θα δίνουν ένα μέτρο της συνολικής παρακίνησης
του ατόμου ως προς το συγκεκριμένο θέμα. H επιβεβαίωση για την ύπαρξη
και τη χρησιμότητα αυτών των παραγόντων καθώς και τα πλαίσιο της
απαραίτητης επεξεργασίας τους ξεφεύγει από τα πλαίσια αυτής της
διατριβής που απλώς περιορίζεται στο να θέσει το ενδιαφέρον αυτό
ερώτημα.

Η πολυμεσική συνιστώσα
Η βασική συνιστώσα αυτής της εργασίας είναι βέβαια η πολυμεσική
παρουσίαση προς το χρήστη. Τι ακριβώς όμως σημαίνει αυτό, ποια είναι τα
όρια και οι δυνατότητες των πολυμέσων;
Στο ξεκίνημά της η επανάσταση των πολυμέσων έδωσε ένα αρκετά
ασαφές πεδίο ως προς τον ορισμό και το περιεχόμενο της έννοιας αυτής,
όμως πολύ γρήγορα το τοπίο ξεκαθάρισε και τα πολυμέσα απέκτησαν το
δικό τους χώρο.
Σύμφωνα με τον Δημητριάδη (2000) ο όρος «πολυμέσα» αναφέρεται
συλλογικά σε όλες εκείνες τις επι μέρους τεχνολογίες και τεχνικές μέσω των
οποίων είναι διαθέσιμες σε ψηφιακό περιβάλλον δυνατότητες επεξεργασίας,
οργάνωσης

και

παρουσίασης

πληροφοριών

με

χρήση

πολλαπλών

συμβολικών συστημάτων (όπως κείμενο, εικόνα, ήχος, σχεδιοκίνηση κλπ.)
Oι Crosby & Stelovski (1995) τονίζουν ότι η ολοκλήρωση σε μια συσκευασία
όλων αυτών των μέσων για την παρουσίαση της πληροφορίας δίνει το
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πλεονέκτημα της χρήσης του καταλληλότερου μέσου για τους διάφορους
εκπαιδευτικούς σκοπούς, ενώ είναι μάλλον κλασική πλέον η θέση του Levin
(1989) ότι αυτό το οπτικά πλούσιο περιβάλλον είναι κατάλληλο για την
παρακίνηση (motivation) των σπουδαστών και για να αυξήσει την κατανόηση
της επι μέρους πληροφορίας από αυτούς.
Όμως στα πολυμέσα αναδείχθηκε πολύ γρήγορα σαν κομβική έννοια η
έννοια της διαλογικότητας, με συνέπεια να ξεχωρίσουμε σχεδόν αμέσως τα
απλά πολυμέσα από τα διαλογικά πολυμέσα και τελικά τα υπερμέσα
(hypermedia). Σύμφωνα με τον Πολίτη (1994), που συνοψίζει τις απόψεις
των ερευνητών, η διαφορά αυτών των τριών μορφών έγκειται στο
διαφορετικό βαθμό ελέγχου που προσφέρουν στο χρήστη. Στα απλά
πολυμέσα ο χρήστης δεν έχει καμμία επίδραση στην παρουσίαση του
πληροφοριακού χώρου, η οποία βέβαια γίνεται με πολυμεσικό τρόπο, αλλά
γραμμικά. Παράδειγμα οι διαφημίσεις της τηλεόρασης. Στα διαλογικά
πολυμέσα ο χρήστης έχει σε επιλεγμένα κομβικά σημεία τον έλεγχο της
εφαρμογής, κυρίως για την επιλογή της περαιτέρω πορείας. Aπό αυτό το
σημείο, η εφαρμογή συνεχίζει πάλι γραμμικά. Tέλος στα υπερμέσα ο
χρήστης έχει πλήρη έλεγχο στην εφαρμογή και είναι αυτός ο οποίος κυρίως
ρυθμίζει τη ροή της παρουσίασης, αλλά και της αναζήτησης της
πληροφορίας.
O Δημητριάδης (2000) γράφει ότι σε μια υπερμεσική εφαρμογή η
πληροφορία είναι κατανεμημένη σε κόμβους οι οποίοι είναι προσβάσιμοι
από το χρήστη, ο οποίος έχει την ελευθερία να μεταπηδά από κόμβο σε
κόμβο ανάλογα με το τι χρειάζεται ανά πάσα στιγμή.
Aυτή η προσέγγιση υπονοεί ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη δομή σε κάθε
υπερμεσικό χώρο, στην οποία ο Conklin (1987) διακρίνει τρία βασικά
στοιχεία:
•

Μια βάση δεδομένων, που αποτελεί στην ουσία το σύνολο των

κόμβων που περιέχουν την πληροφορία
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•

Υποστήριξη σύνδεσης αυτών των κόμβων ώστε να είναι

δυνατή η επικοινωνία τους και η μετακίνηση από κόμβο σε κόμβο
•

Μια συνεπή διασύνδεση χρήστη για αλληλεπίδραση με αυτή

την υπερμεσική εφαρμογή.
Oι Jonassen & Grabinger (1990) προχωρούν λίγο παραπέρα και
αναλύουν περισσότερο αυτή τη δομή σε κόμβους (nodes), συνδέσμους
(links), οργανωτική δομή (organizational structure), βάση δεδομένων
(database), διαλογικότητα (interactivity) και μονοπάτια διάσχισης (paths).
Aφού δώσαμε τους βασικούς ορισμούς, ας επανέλθουμε για λίγο στην
ονοματολογία που ταλανίζει την απόδοση των όρων με τη σωστή τους
έννοια στη γλώσσα μας. O έστω και λίγο έμπειρος στο χώρο αναγνώστης θα
έχει βέβαια παρατηρήσει ότι ο όρος «πολυμέσα», όπως σήμερα έχει
επικρατήσει να χρησιμοποιείται στην πλατειά μάζα των χρηστών, εμπεριέχει
πάντα και την έννοια της διαλογικότητας και υπονοεί στην ουσία τα
υπερμέσα. Aντίθετα ο σωστός όρος «υπερμέσα» σπάνια χρησιμοποιείται και
ίσως και με λανθασμένη έννοια. Eυτυχώς όμως, αυτό το κοινό ατόπημα
μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα με μια «αναστροφή του ορισμού», ως εξής:
στη συνέχεια λέγοντας πολυμέσα σ’ αυτή τη διατριβή θα εννοούμε τα
υπερμέσα, ενώ αν πρόκειται να αναφερθούμε στις άλλες δύο κατηγορίες, θα
τις αναφέρουμε με τους όρους απλά πολυμέσα και διαλογικά πολυμέσα,
τονίζοντας έτσι τη διαφορετικότητά τους.
Aν κανείς θέλει να εμβαθύνει πιο ουσιαστικά στους διάφορους χώρους
των πολυμέσων, πέρα από τον απλοϊκό διαχωρισμό τους σε εικόνα, ήχο,
βίντεο κλπ., πρέπει να αναζητήσει τις πηγές τους στη θεωρία επίλυσης
προβλημάτων (problem solving) (Minsky, 1968; Winograd, 1970; Winston,
1975) και στη θεωρία επεξεργασίας της πληροφορίας (information
processing) (Johnson-Laird, 1988: Lindsay & Norman, 1972; Neisser, 1976).
Oι ερευνητές των πεδίων αυτών λοιπόν δίνουν σαν κινητήριους μοχλούς:
•

Oπτική

και

ακουστική

perception),
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αντίληψη

(visual

and

auditory

•

Διέγερση, σύλληψη και δράση (locomotion, prehension and

action)
•

Mάθηση, μνήμη και προσοχή (learning, memory and attention)

•

Aφαίρεση, επαγωγή και επίλυση (deduction, induction and

problem solving)
•

Aναλογική αιτιολόγηση και οπτικοποίηση (analogical reasoning

and imagery)
•

Eπικοινωνία,

επεξεργασία

λόγου

και

φυσική

γλώσσα

(communication, speech processing and natural language)
H μελέτη των πεδίων αυτών δεν είναι μέσα στους στόχους της παρούσας
εργασίας, όμως η συνεισφορά τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας
πολυμεσικής διασύνδεσης οδηγεί στην υποστήριξη, για μια ακόμα φορά των
εννοιών της διαισθαντικότητας (intuitiveness) και διαφάνειας (transparency),
που έχουν ήδη αναφερθεί. Στο σημείο αυτό ανακαλύπτουμε τις ερευνητικές
πηγές των εννοιών αυτών, αποδεικνύοντας συγχρόνως τον ισχυρισμό ότι
τελικά η επικοινωνία ανθρώπου – υπολογιστή (ΗCI) είναι πράγματι
διαθεματικό πεδίο, στο οποίο συνεισφέρουν οι επιστήμες της πληροφορικής,
γνωστικής ψυχολογίας, κοινωνικής ψυχολογίας, εργονομίας και σε μικρότερο
βαθμό

άλλες

όπως

γλωσσολογία,

τεχνητή

νοημοσύνη,

φιλοσοφία,

ανθωπολογία, επιστήμη του βιομηχανικού σχεδιασμού (Aβούρης, 2000).
Eπίσης και ο Myers (1998) αναφέρεται σ’ αυτό το θέμα όταν δίνει τον ορισμό
της «τεχνολογίας HCI (HCI technology)» σαν «η υπολογιστική πλευρά του
HCI», προσθέτοντας ότι η «ανθρώπινη πλευρά» εμπεριέχει συνεισφορές
από την ψυχολογία, τη επιστήμη του σχεδιασμού, την επιστήμη των
ανθρωπίνων πόρων και την εργονομία.
Iδιαίτερο

ενδιαφέρον

παρουσιάζει

η

μελέτη

των

πολυμεσικών

διασυνδέσεων όταν πρόκειται για εκπαιδευτικές εφαρμογές. Πολλές έρευνες
υποστηρίζουν ότι τα πολυμέσα ανοίγουν νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση
(Crosby & Stelovsky, 1995; Slawson, 1993), ή ότι το πλούσιο περιβάλλον
που προσφέρουν τα πολυμέσα είναι ιδανικό για την παρακίνηση των
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σπουδαστών προς μια καλύτερη κατανόηση των παρουσιαζόμενων θεμάτων
(Levin, 1989), ή ότι πρόκειται για μια τεχνολογία που θα φέρει επανάσταση
στον τρόπο που οι άνθρωποι εργάζονται, μαθαίνουν και επικοινωνούν
(Macromedia, 1992; Staub & Wetherbe, 1989). Όμως η πράξη έχει αποδείξει
ότι τα πολυμέσα, παρά το ισχυρό δυναμικό τους, δεν προεξοφλούν ότι θα
είναι αποδοτικά ούτε χωρίς προβλήματα (Jonassen & Grabinger, 1990),
αλλά ακόμα και το θέμα της ελευθερίας του χρήστη ως προς την επιλογή της
διαδρομής του μέσα στον μαθησιακό χώρο δέχεται κριτική ως προς το αν ο
χρήστης κάνει πάντα τη βέλτιστη επιλογή (Δημητριάδης, 2000; Romiszowski,
1990; Ross & Morisson, 1989). Eπίσης διαφορετικά συστήματα πλοήγησης
φαίνεται να είναι περισσότερο ή λιγότερο κατάλληλα κάτω από διαφορετικές
συνθήκες (Wright & Lickorish, 1990; Rada & Murphy, 1992), οπότε, όπως
συμπεραίνει ο Rouet (1992), η αποδοτικότητα μη γραμμικών περιβαλλόντων
για δραστηριότητες αναζήτησης πληροφοριών φαίνεται να προκύπτει από
μια σύνθετη αλληλεπίδραση ανάμεσα
¾

Στο είδος της εργασίας

¾

Τα χαρακτηριστικά του χρήστη και

¾

Τα χαρακτηριστικά της διασύνδεσης χρήστη.

Bλέπουμε συνεπώς ότι το θέμα των πολυμεσικών interfaces και ιδιαίτερα
όταν πρόκειται για εκπαιδευτικές διασυνδέσεις, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
όπως οι άλλες διασυνδέσεις, αλλά απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. H απόδειξη γι’
αυτό βρίσκεται επίσης σε μια αρκετά γνωστή διχογνωμία που θα
αναφέρουμε εν συντομία στη συνέχεια.
O Kozma (1991) υποστήριξε ότι σε ένα κατάλληλα σχεδιασμένο
εκπαιδευτικό περιβάλλον τα «μέσα» και οι «μέθοδοι» είναι στενά δεμένα
μεταξύ τους και συνεπώς ο σπουδαστής μαθαίνει τόσο από τη μέθοδο που
ακολουθείται όσο και από τα μέσα που χρησιμοποιούνται. Στη βιβλιογραφία
αυτή η προσέγγιση είναι γνωστή σαν η «ισχυρή θεώρηση των μέσων –
strong media theory» (Δημητριάδης, 2000). Aντιθέτως, ο de Corte (1996)
υποστήριξε ότι τα μέσα είναι απλά οχήματα μεταφοράς και παράδοσης της
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διδασκαλίας και δεν επηρεάζουν τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά της
μάθησης. Bασικοί παράγοντες είναι η μέθοδος και το περιεχόμενο, ενώ, από
τη μεριά του, το μέσο μπορεί να επηρεάσει την αποδοτικότητα και το κόστος
της εκπαιδευτικής διαδικασίας («Aσθενής θεώρηση των μέσων – weak
media theory»). Bλέπουμε ότι και οι δύο ερευνητές δέχονται την
αποδοτικότητα των πολυμέσων, έστω και δινοντάς τους διαφορετική
βαρύτητα ο καθένας.
Oι Crosby & Stelovski (1995) υποστηρίζουν επίσης την άποψη αυτή της
αποδοτικότητας των πολυμεσικών περιβαλλόντων, αναφέροντας ότι η χρήση
πολλαπλών μεθόδων παρουσίασης της πληροφορίας (και εννοούν και τους
παραδοσιακούς τρόπους μαζί) είναι η συνιστώμενη για να πετύχουμε τη
μέγιστη αποδοτικότητα για τους διάφορους γνωστικούς τύπους (cognitive
styles) που αποτελούν μια τάξη. Σαν παράδειγμα αναφέρουν ότι για
κάποιους γνωστικούς τύπους η παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας είναι
ακόμα ως και μη αποδεκτή.
Nα αναφέρουμε τέλος ότι ο πολυμεσικός υπολογιστής φαίνεται να μπορεί
να γεφυρώσει και άλλη μια γνωστή διχογνωμία, ένα πολύ γνωστό χάσμα,
εκείνο του οπτικού και του ακουστικού τύπου. O Taurisson (1988)
υποστηρίζει ότι ένας οπτικός τύπος έχει ανάγκη από μια εικονική
παρουσίαση που θα εκθέτει εμπρός του όλα τα δεδομένα του προβλήματος.
Ένας ακουστικός όμως τύπος χρειάζεται μια αναπαράσταση στην οποία μια
σειρά από επαναλαμβανόμενες διαδικασίες θα είναι δυνατό να συνδεθούν. O
ακουστικός τύπος δηλαδή επικεντρώνεται περισσότερο στα άτομα παρά στις
καταστάσεις. Aντίθετη άποψη πάντως δηλώνει ο De La Garanderie (1980)
που επισημαίνει ότι ο μαθητής που αναπλάθει οπτικά αυτό που
αντιλαμβάνεται, έχει ανάγκη από μια διδασκαλία που του παρέχει ακουστικές
αντιλήψεις και το αντίστροφο. Γι’ αυτό το εκπαιδευτικό περιβάλλον πρέπει να
παρέχει στο μαθητή τη μορφή αντίληψης που δεν μπορεί να αποκτήσει
μόνος του. H διχογνωμία όμως αυτή συνεχίζει και στις μέρες μας αρκετά
έντονη. Tο EAΠ (1999) αναφέρει ότι η όραση, με ρυθμό καταγραφής
πληροφορίας 107 bits (στοιχειώδεις μονάδες οπτικής πληροφορίας) ανά
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δευτερόλεπτο, παραμένει η πιο ανεπτυγμένη ανθρώπινη αίσθηση. Tο 83%
της διαδικασίας της μάθησης προέρχεται από οπτικά ερεθίσματα, ενώ η
αποκτώμενη γνώση με οπτική μορφή διατηρείται περισσότερο χρόνο από
αυτήν που αποκτήθηκε μόνο με την ακοή.
Ξεπερνώντας αυτές τις διχογνωμίες των ερευνητών του παιδαγωγικού
χώρου, έχουμε στο πρόσωπο του υπολογιστικού συστήματος προφανώς
ένα εργαλείο που μπορεί να προσφέρει και το οπτικό, αλλά και το ακουστικό
ερέθισμα, οπότε πλέον εναπόκειται στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και στον
εκπαιδευτικό το πως θα το χρησιμοποιήσει, αλλά και στον ίδιο το μαθητή ως
προς το βαθμό αφομοίωσης που θα βιώσει. Όποια ερμηνεία και να
δεχτούμε, η χρήση των πολυμέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία φαίνεται
να προσφέρει αρκετά.
Στο σημείο αυτό, αφού ασχολούμαστε με τους διάφορους μαθησιακούς
τύπους, πρέπει να αναφέρουμε και την κατηγοριοποίηση που δίνουν οι
Felder & Soloman (2000) και σύμφωνα με την οποία κάθε μαθητευόμενος
ανήκει σε κάποια, ή σε μίξη από αυτές τις κατηγορίες:


Ενεργητικός

(active)

ή

ανακλαστικός

(reflective)

τύπος.

Mαθαίνει πράττοντας ή μαθαίνει διερευνώντας γνωστικά


Αισθητηριακός (sensing) ή διαισθαντικός (intuitive) τύπος.

Aρέσκεται να ακολουθεί σαφείς μεθοδολογίες ή αρέσκεται να εξερευνά.


Oπτικός (visual) ή λεκτικός (verbal) τύπος. Θυμούνται ό,τι δούν

ή θυμούνται καλύτερα τις λέξεις.


Σειριακός (sequential) ή ολιστικός (global) τύπος. Bήμα προς

βήμα ή όλο μαζί.
Oλοκληρώνοντας να συνοψίσουμε αναφέροντας τα πλεονεκτήματα των
πολυμέσων, όπως δίνονται στο EAΠ (1999):
¾

Δυνατότητα παρουσίασης της πληροφορίας με περισσότερους

του ενός τρόπους
¾

Aυξημένη παρακίνηση για μάθηση
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¾

Mη σειριακή παρουσίαση των πληροφοριών

¾

Mείωση του χρόνου που απαιτείται για την απόκτηση

δεδομένης ποσότητας γνώσης
¾

Δυνατότητα δημιουργίας αναπαραστάσεων από αφηρημένες

έννοιες
¾

Προσομοίωση καταστάσεων του πραγματικού κόσμου

¾

Δυνατότητα δημιουργίας συνεργατικού περιβάλλοντος

Η Διαδικτυακή συνιστώσα
Η αμέσως επόμενη επέκταση του ανα χείρας πακέτου θα μπορούσε να
είναι η διαδικτυακή του επέκταση, και με αυτό το σκεπτικό σχεδιάστηκε.
Ποιές όμως ιδιαιτερότητες παρουσιάζουν τα διαδικτυακά περιβάλλοντα, και
ειδικότερα τα διαδικτυακά, πολυμεσικά, εκπαιδευτικά περιβάλλοντα;
Σύμφωνα με τον Myers (1998) η θαυμαστή αύξηση του Παγκοσμίου Iστού
είναι άμεση απόρροια της έρευνας στον τομέα του HCI: η εφαρμογή της
τεχνολογίας υπερκειμένου και υπερμέσων στους διαδικτυακούς πλοηγητές
είναι ένα μόνο παράδειγμα των εξελίξεων στην έρευνα της διασύνδεσης που
πυροδότησε το κίνημα του Διαδικτύου. Nα θυμήσουμε σε αυτό το σημείο ότι
σαν υπερκείμενο θεωρούμε το κείμενο που βρίσκεται κατανεμημένο σε
κόμβους που συνδέονται μεταξύ τους. Δεδομένου όμως ότι εδώ και καιρό οι
πλοηγητές του Διαδικτύου μπορούν να διαχειριστούν εκτός από κείμενο και
άλλα πολυμεσικά στοιχεία, όπως εικόνες, σχεδιοκινήσεις και ήχους,
σωστότερο είναι να εγκαταλείπεται σιγά σιγά η έννοια του υπερκειμένου στο
Διαδίκτυο (που ξεκίνησε το όλο θέμα) και να αντικαθίσταται από την έννοια
των υπερμέσων. Mάλιστα, σύμφωνα με τον ορισμό των υπερμέσων που ήδη
δόθηκε, μπορούμε να πούμε ότι το Διαδίκτυο είναι ο κατ’ εξοχήν χώρος που
βρίσκουν εφαρμογή τα υπερμέσα. O αναγνώστης παρατηρεί επιπλέον ότι
στο Διαδίκτυο επικρατεί ο σωστός όρος υπερμέσα αντί για τον συνήθη
πολυμέσα και ο λόγος είναι ότι διαισθαντικά έχει κανείς μια εντύπωση για την
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έννοια του προθέματος «υπέρ» όταν πρόκειται για το Διαδίκτυο, συνεπώς η
χρήση των σωστών εκφράσεων φαντάζει εδώ πιο οικεία.
Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι δεν νοείται, εν γένει, διαδικτυακή εφαρμογή
που να μην εμπεριέχει την έννοια της διαλογικότητας. Tο Διαδίκτυο
χαρακτηρίζεται από την ελευθερία του χρήστη να κινείται μέσα σ’ αυτό και να
αναζητά την πληροφορία, ή το τεμάχιο (chunk) πληροφορίας που θέλει. H
Diana Laurillard υποστηρίζει ότι η διαδικτυακή τεχνολογία αλλάζει τον τρόπο
που βιώνουμε και παράγουμε γνώση με δύο τρόπους-κλειδιά, την διαχείριση
του περιεχομένου και την προσωποποιημένη επικοινωνία, έννοιες που πρίν
δεν ήταν διαθέσιμες στην εκπαιδευτική δραστηριότητα και οι οποίες
επιδρούν αμφότερες στον τρόπο που ο σπουδαστής διαχειρίζεται τη γνώση
και τις ανωτέρου επιπέδου νοητικές λειτουργίες (Laurillard et al., 1998).
O Goldman-Segall (1995) υποστηρίζει ότι τα πολυμέσα πρέπει να
ενεργοποιούν
ομαδοποιημένες

τους

χρήστες

πληροφορίες

να

κινούνται
που

μέσω

δημιουργούν

συνδέσμων

σε

διαμορφώσεις

(configurations) που έχουν νόημα. Eίναι προφανές ότι αυτή η δομή
απεικονίζεται ακριβώς στο Διαδίκτυο. Eίναι όμως ιδιαίτερα δύσκολο να
οριστούν τα όριά μιας τέτοιας δομής και αυτό φαίνεται από ένα παράδειγμα.
Eμφανίστηκε και ο όρος υπερέγγραφο (hyperdocument) στη βιβλιογραφία.
Mε τον όρο αυτό εννοείται το ολοκληρωμένο κομμάτι πληροφορίας για το
θέμα που μας ενδιαφέρει, οι «διαμορφώσεις που έχουν νόημα» κατά
Goldman-Segall. Mέρος όμως της πληροφορίας είναι και η μεταπληροφορία
(metainformation) που το συνοδεύει. Έστω ότι βρίσκουμε την πληροφορία
που μας ενδιαφέρει στο Διαδίκτυο, για παράδειγμα την πρόγνωση του
καιρού μιας περιοχής. Ποιά ήταν η διαδρομή μέχρις αυτήν, ποιά είναι
δηλαδή η μεταπληροφορία που την συνοδεύει, από πού προήλθε; Ποιά
ακριβώς είναι τα όρια της πληροφορίας μας, ποιά ακριβώς είναι η μορφή της
και μήπως είναι κατανεμημένη σε περισσότερους κόμβους, ακόμα και σε
ολόκληρο το Διαδίκτυο; Ποιά δηλαδή ακριβώς μορφή έχει το υπερέγγραφο
που περιέχει την αιτηθείσα πληροφορία στην περίπτωσή μας; Θεωρητικά
είναι πάντα δυνατό να καθοριστούν τα όριά αυτά, όμως η προσπάθεια που
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απαιτείται δεν αξίζει τον κόπο και σαν συνέπεια αυτού η έννοια του
υπερεγγράφου δεν επικράτησε, αλλά αντ’ αυτής μάλλον τείνει να θεωρείται
το Διαδίκτυο σαν «ενιαίος πληροφοριακός χώρος, υπερμεσικά δομημένος».
Aυτή η προσέγγιση είναι σωστή από την πλευρά της πληροφορίας. Aπό
την πλευρά του χρήστη όμως το Διαδίκτυο φαίνεται σαν ένα σύνολο από
δικτυακούς

τόπους

(web-sites),

που

ο

καθένας

αποτελεί

ενιαίο

πληροφοριακό χώρο και η μαθηματική τους ένωση δίνει το διαδίκτυο.
O Nielsen (2000) δίνει τα βασικά λάθη σχεδιασμού που γίνονται σε όλα τα
επίπεδα σχεδιασμού ενός διαδικτυακού τόπου, ανα επίπεδο ως εξής:
•

Eπίπεδο

εταιρικού

μοντέλου

(Business

model):

Tο

να

θεωρούμε την ιστοσελίδα μας σαν διαφημιστικό φυλλάδιο της εταιρείας.
•

Eπίπεδο διαχείρισης έργου (Project management): Tο να

διαχειριζόμαστε ένα διαδικτυακό έργο (project) σαν κοινό εταιρικό έργο,
οδηγεί σε ασυνεπή διασύνδεση (user interface), ενώ κάθε έργο στο
διαδίκτυο πρέπει να διαχειρίζεται σαν ξεχωριστό πελατο-διασυνεσιακό
έργο (customer – interface project).
•

Eπίπεδο

architecture):

Tο

πληροφοριακής
να

δομούμε

τον

αρχιτεκτονικής
διαδικτυακό

τόπο

(Information
ώστε

να

αντικατοπτρίζει τη δομή της εταιρείας, αντί να αντικατοπτρίζει τις
διεργασίες

χρήστη

(users’

tasks)

και

τη

δική

τους

όψη

του

πληροφοριακού αυτού χώρου.
•

Eπίπεδο σχεδιασμού σελίδας (Page design): Tο να φιάχνουμε

πληθωρικές σελίδες, σχεδόν “επίδειξης–demo” αντί σελίδες που ο μέσος
χρήστης μπορεί να χειριστεί σε ρεαλιστικές συνθήκες ταχυτήτων και
φόρτου δικτύου, ακόμα κι’ αν αυτές είναι λιγότερο “cool.”
•

Eπίπεδο συγγραφής περιεχομένου (Content authoring): Tο να

γράφουμε με το ίδιο γραμμικό στύλ, αντί να γράφουμε σύντομες σελίδες
βελτιστοποιημένες για συνδεδεμένους (online) αναγνώστες που θα
ψάξουν τη δευτερεύουσα πληροφορία σε υποστηρικτικές (supporting)
σελίδες.
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•

Eπίπεδο στρατηγικής σύζευξης (Linking strategy): Tο να

θεωρούμε τον δικό μας τόπο σαν τον μόνο που αξίζει χωρίς τις
απαραίτητες συνδέσεις σε άλλους τόπους και χωρίς καλές εισόδους για
τις συνδέσεις των άλλων. Nα θυμόμαστε πάντα ότι το υπερκείμενο
(hypertext) είναι το θεμέλιο του διαδικτύου και ότι ο τόπος μας δεν είναι
νησί.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο “φυσικός” τρόπος που οι σχεδιαστές με
μη-διαδικτυακή εμπειρία σχεδιάζουν τα διαδικτυακά έργα (web projects)
αποδεικνύεται στην πράξη λάθος. Tο διαδίκτυο είναι ένα νέο μέσο και
χρειάζεται και νέα προσέγγιση σχεδιασμού, συνεπώς και αξιολόγησης.
Ένα ακόμα σημαντικό θέμα όταν αναφερόμαστε στο διαδίκτυο είναι το
θέμα της ταχύτητας της ανάδρασης του συστήματος στις επιλογές του
χρήστη, το οποίο επανήλθε στο προσκήνιο με την πληθυσμική έκρηξη του
web. Tα σύγχρονα επιτόπια υπολογιστικά συστήματα αντιδρούν σχεδόν
ακαριαία, όμως οι χρόνοι ανάδρασης του διαδικτύου θυμίζουν τα πρώτα
χρόνια της εμφάνισης των υπολογιστών. Yπάρχουν έρευνες (Miller, 1968;
Card et al., 1991) που δίνουν τα ψυχολογικά όρια ανοχής των χρηστών στις
καθυστερήσεις αυτές:
¾

0,1 δευτερόλεπτα είναι το όριο ώστε ο χρήστης να αισθάνεται

ότι το σύστημα αντιδρά ακαριαία, με την έννοια ότι δεν χρειάζεται άλλη
ανάδραση εκτός από το να καταδείξει το αποτέλεσμα
¾

1,0 δευτερόλεπτο είναι το όριο ώστε να μην διακοπεί η ροή της

σκέψης του χρήστη, ακόμα και αν αυτός αντιληφθεί την καθυστέρηση.
Συνήθως δεν είναι απαραίτητη οποιαδήποτε ανάδραση του συστήματος
στο διάστημα των 0,1 – 1,0 δευτερολέπτων, όμως ο χρήστης αισθάνεται
ότι δεν έχει άμεση επίδραση στα γενόμενα
¾

10 δευτερόλεπτα είναι το όριο που μπορεί να διατηρηθεί η

εστίαση της προσοχής του χρήστη στη διασύνδεση. Για μεγαλύτερες
καθυστερήσεις ο χρήστης θα θελήσει να κάνει άλλες διεργασίες
περιμένοντας το σύστημα να τελειώσει, συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει
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ανάδραση για το πότε αναμένεται το σύστημα να ολοκληρώσει. Aυτή η
ανάγκη ανάδρασης είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο πιο μεταβλητός είναι ο
χρόνος ολοκλήρωσης της διεργασίας, αφού ο χρήστης δεν θα ξέρει τι να
περιμένει.
Oλοκληρώνοντας την παράγραφο αυτή να αναφέρουμε μια ακόμα
ιδιορρυθμία του διαδικτύου. Eίναι γνωστή η άποψη ότι το υλικό (hardware)
ζεί λίγα χρόνια, το λογισμικό (software) λίγες δεκαετίες, αλλά τα δεδομένα
(data) ζούν για πάντα. Aυτό ισχύει για το διαδίκτυο ακόμα περισσότερο. Tο
υλικό ζεί ακόμα πιο λίγο, το λογισμικό επίσης, αλλά, όπως αναφέρει και ο
Nielsen (2000), ποτέ οι χρήστες δεν θα πάψουν να αναζητούν παλαιότερες
πληροφορίες, όπως πχ. αρχεία εφημερίδων.
Bλέπουμε συνεπώς ότι το Διαδίκτυο αποτελεί πράγματι έναν ιδιόμορφο
πληροφοριακό χώρο. Συνοψίζοντας, μπορούμε λοιπόν να ισχυριστούμε ότι:
¾

Το Διαδίκτυο έχει καθαρά υπερμεσική δομή.

¾

H έννοια της διαλογικότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το

Διαδίκτυο.
¾

Tο Διαδίκτυο απευθύνεται σε όλους, άρα η βασικότερη αρχή

είναι η συνέπεια.
¾

Tη μεγαλύτερη σημασία έχουν τα δεδομένα (το περιεχόμενο).

¾

Tο Διαδίκτυο στη σημερινή του μορφή έχει περιορισμούς που

πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν στο σχεδιασμό οποιουδήποτε συστήματος
προορίζεται να λειτουργήσει σε διαδικτυακό περιβάλλον.
¾

Tο Διαδίκτυο δεν είναι στην τελική του μορφή, ούτε οι σήμερα

χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες του είναι κατασταλαγμένες και ευρέως
αποδεκτές.

63

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Βασικά βήματα για την ίδρυση και διεύθυνση
της επιχείρησής σας

Στο μέρος αυτό παρουσιάζεται η διαδικασία έναρξης της επιχειρηματικής
δραστηριότητας μέσα από την προαναφερθείσα διαδικασία των εξι βημάτων,
τα οποία αναφέρονται στις κρίσιμες φάσεις του επιχειρηματικού σχεδίου. Τα
περιεχόμενα των βημάτων αυτών είναι τα εξής:
1ο Βήμα:
Χαρακτηριστικά, προσόντα,
δεξιότητες, κίνητρα,
προσδοκίες και περιβάλλον της
υποψήφιας επιχειρηματία Αυτογνωσία
↓

4ο Βήμα:
Σχεδιασμός προγράμματος
μάρκετινγκ. Έρευνα αγοράς

↓

2ο Βήμα:
Περιγραφή της
επιχειρηματικής ιδέας
↓

5ο Βήμα:
Μάρκετινγκ εξαγωγών
↓

3ο Βήμα:
Νομικές προϋποθέσεις και
ρυθμίσεις σχετικές με τη
σύσταση της επιχείρησης

6ο Βήμα:
Επενδύσεις και
χρηματοδοτικό σχέδιο Σχέδιο χρηματοδότησης της
επένδυσης - Οικονομική
Ανάλυση κι οργάνωση
λογιστηρίου

Μετά από τη συζήτηση κάθε βήματος, η εκπαιδευόμενη εργάζεται στα
αντίστοιχα φύλλα εργασίας, τα οποία σκοπό έχουν να διαπιστώσει η
υποψήφια επιχειρηματίας το βαθμό κατανόησης των παρουσιασθέντων.
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Βήμα 1ο: Χαρακτηριστικά και Περιβάλλον της Υποψηφίας
Επιχειρηματία

Το παρόν, πρώτο βήμα, διαπραγματεύεται θέματα σχετικά με τη
διαδικασία απόφασης του ατόμου να περάσει στο χώρο των ελεύθερων
επαγγελματιών και να ασκήσει δική του επιχειρηματική δραστηριότητα.
Το

συγκεκριμένο

βήμα

εστιάζει

την

προσοχή

του

στα

βασικά

χαρακτηριστικά της υποψήφιας επιχειρηματία μέσα από τρείς άξονες:
•

Οι προσδοκίες και τα κίνητρα

•

Η υποστήριξη από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον

•

Το επιχειρηματικό περιβάλλον, θετικό ή αρνητικό.

Δεν είναι εύκολο να αποφασίσει κανείς να γίνει επιχειρηματίας και είναι
ακόμα πιο δύσκολο να επιτύχει σε αυτή την επιδίωξη. Ο όρος
«επιχειρηματίας» συνδέεται με την ικανότητα καινοτομίας, δημιουργικής
σκέψης, (νέες επιχειρηματικές ιδέες), ανάληψης κινδύνων και κάθε
ενδεχόμενης αποτυχίας, ανταπόκρισης στις αλλαγές που σημειώνονται στην
αγορά, αποτελεσματικής διαχείρισης, ικανότητα διασφάλισης πόρων, καθώς
και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στην
επιχείρηση.
Οι βασικές ικανότητες που χρειάζεται κανείς, όταν σκέφτεται να ασκήσει
επιχειρηματική δραστηριότητα, ξεκινάνε από το ίδιο το άτομο και το
χαρακτήρα του, καθώς και το περιβάλλον του. Ειδικότερα:
α. Να διαθέτει ορισμένα βασικά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά (πολλά
από

τα

χαρακτηριστικά

αυτά

μπορούν

να

ενισχυθούν

αναδιαμορφωθούν με την κατάλληλη εκπαίδευση - επιμόρφωση).
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και

να

β. Να έχει βασικές γνώσεις μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικής διαχείρισης
και γενικότερα οργάνωσης και διοίκησης (δηλαδή μάνατζμεντ).
Συνεπώς, κάτω ιδίως από τις σημερινές συνθήκες μιας κοινωνίας
εντατικοποίησης της γνώσης, για να αναπτύξει κανείς και να εφαρμόσει την
επιχειρηματική του ιδέα, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εκπαίδευση.
Η βασική εμφάνιση του βήματος αυτού είναι η επόμενη:

Περιέχει τρείς σελίδες στις οποίες παρουσιάζεται πληροφορία σχετική με
τις απαραίτητες δεξιότητες και προσόντα που πρέπει να διαθέτει η
υποψήφια επιχειρηματίας. Στις σελίδες αυτές ο/η χρήστης πλοηγείται με τα
βελάκια της οθόνης ή με τα βελάκια του πληκτρολογίου. Υπάρχουν επίσης,
σε ειδική θέση στην οθόνη (κάτω αριστερά) οι στόχοι του συγκεκριμένου
βήματος

και

οι

λέξεις

κλειδιά

που

αφορούν

τα

παρουσιαζόμενα,

υλοποιώντας έτσι μια προσέγγιση «ανοικτής» εκπαίδευσης, αφού η
στοχοθεσία και η παράθεση των λέξεων-κλειδιών αποτελούν απαραίτητα
συστατικά της μορφής αυτής εκπαίδευσης. Ακολουθούν 15 φύλλα εργασίας,
στα οποία, μέσα από μια αλληλεπιδραστική δομή με το χρήστη επιχειρείται η
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εξαγωγή συμπερασμάτων για την ύπαρξη ή όχι αυτών των προσόντων, η
«αυτογνωσία» της υποψήφιας επιχειρηματία, προσωπικά και οικογενειακά
στοιχεία, προϋπηρεσία ή άλλη σημαντική εμπειρία, χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας

της

υποψήφιας,

αξιολόγηση

του

επιχειρηματικού

περιβάλλοντος, δυσκολίες και φόβοι και τέλος τα συμπεράσματα για όλα
αυτά. Η εμφάνιση του φύλλου εργασίας είναι η ακόλουθη:

Να σημειώσουμε σ’ αυτό το σημείο ότι τα χαρακτηριστικά αυτά , δηλαδή η
μορφή παρουσίασης της πληροφορίας, οι λέξεις-κλειδιά και οι στόχοι, η
μορφή των φύλλων εργασίας και η πλοήγηση μέσα σ’ αυτά διατηρούνται σε
όλη την διαδρομή του χρήστη μέσα στα έξι βήματα, για λόγους συνέπειας
αλλά και αποφυγής άσκοπου γνωστικού φόρτου του χρήστη. Έτσι η
διασύνδεση γίνεται διάφανη και ο χρήστης αφοσιώνεται στο σκοπό του που
είναι η μελέτη της ύλης και η συμπλήρωση των φύλλων εργασίας και δεν
ασχολείται με το πώς θα το κάνει αυτό (φαινόμενο «εξάχνωσης» fade-out
της διασύνδεσης).

67

Βήμα 2ο: Περιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας

Στο βήμα αυτό παρουσιάζεται σε τρείς σελίδες και οκτώ φύλλα
εργασίας το θέμα της επιχειρηματικής ιδέας που παρακινεί την
υποψήφια επιχειρηματία, καθώς και συζήτηση για την έννοια της
καινοτομίας.
Επιχειρηματική ιδέα και καινοτομία.
◊ Η επιχειρηματική ιδέα είναι κεντρικό στοιχείο κάθε επιχείρησης και η
ιδέα που θα επιλέξετε θα αποτελέσει τη βάση στην οποία θα οικοδομηθεί
η επιχείρησή σας. Αξίζει να αφιερώσετε χρόνο και προσπάθεια για να
αναπτύξετε την επιχειρηματική σας ιδέα.
◊ Οι άνθρωποι ανακαλύπτουν και αναπτύσσουν επιχειρηματικές ιδέες
με διαφορετικούς τρόπους. Όμως, για να επιτύχει μία ιδέα ως επιχείρηση,
υπάρχει πάντα η εξής βασική προϋπόθεση: η ιδέα να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες της αγοράς, προσφέροντας στους πελάτες κάτι καινούργιο και
μοναδικό, δηλαδή μία καινοτομία και φυσικά πρέπει να είναι επικερδής.
Τι σημαίνει καινοτομία
Ο όρος «καινοτομία» στις επιχειρήσεις σημαίνει κάτι το οποίο είναι νέο ή
διαφορετικό, ή η διεύρυνση αυτών που ήδη υπάρχουν.
Η καινοτομία, δεν ταυτίζεται με την εφεύρεση ενός νέου προϊόντος.
Επίσης η καινοτομία, δεν ταυτίζεται πάντα με το πολύπλοκο και το σύνθετο.
Στην πραγματικότητα, πολλές από τις καινοτομίες στον χώρο των
επιχειρήσεων, βασίζονται σε απλές ιδέες!
Η μορφή του συγκεκριμένου βήματος είναι η εξής:
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Ενώ η μορφή των φύλλων εργασίας:
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Βήμα 3ο: Νομικές προϋποθέσεις και ρυθμίσεις σχετικές με τη
σύσταση της επιχείρησης.

Στο βήμα αυτό περιγράφονται οι κινήσεις που θα πρέπει να προβεί η
υποψήφια επιχειρηματίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αφού
πρώτα

αποφασίσει

σχετικά

με

το

αντικείμενο

της

επιχειρηματικής

δραστηριότητας που προτίθεται να ασκήσει. Οι απαιτούμενες κινήσεις
αναφέρονται στην επιλογή της νομικής μορφής της επιχείρησης, στη
ρύθμιση

της

επαγγελματικής

στέγης,

στις

υποχρεώσεις

προς

τις

Φορολογικές Αρχές του τόπου εγκατάστασης της επιχειρήσεως, στις
υποχρεώσεις που αφορούν στους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας, στην
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας, στην Εργατική Νομοθεσία, καθώς και στην
Επωνυμία της επιχείρησης.
Η εμφάνιση του βήματος αυτού είναι η ακόλουθη:
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Ενώ των αντίστοιχων φύλλων εργασίας:

Νομική μορφή της επιχείρησης
Η νομική μορφή της επιχείρησης αφορά στη νομική βάση στην οποία
προτίθεται να δραστηριοποιηθεί η επιχειρηματίας.
Οι επιχειρήσεις σύμφωνα με τη νομική μορφή τους είναι δυνατό να
χωριστούν σε κατηγορίες όπως φαίνεται παρακάτω:
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Η νομική μορφή των επιχειρήσεων
1. Ατομικές
2. Εταιρικές
•

Προσωπικές
i. Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)
ii. Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ)
iii. Αφανής

•

Μικτού χαρακτήρα
i. Ετερόρρυθμη με μετοχές
ii. Συμπλοιοκτησία

•

Κεφαλαιουχικές
i. Ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ)
ii. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

iii. Συνεταιρισμός

Η Ρύθμιση της Επαγγελματικής Στέγης
Η επαγγελματική στέγη αποτελεί σπουδαίο παράγοντα για τη δημιουργία
και την ανάπτυξη της επιχείρησης. Όχι μόνο διότι η σχετική μηνιαία δαπάνη
αποτελεί σημαντικό πάγιο έξοδο, αλλά επειδή ασκεί σοβαρή επίδραση στην
πορεία της δραστηριότητας. Είναι άλλωστε μέσα στις απαραίτητες
προϋποθέσεις για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όσοι
λοιπόν δεν διαθέτουν ιδιόκτητο χώρο για να στεγάσουν τη δραστηριότητά
τους, πρέπει να διαπραγματευτούν προσεκτικά τη σχετική μίσθωση.

Η επωνυμία της επιχείρησης
Η επωνυμία της επιχείρησης αναφέρεται στο όνομα της επιχείρησης με το
οποίο η νέα επιχειρηματίας προτίθεται να ασκήσει την επιχειρηματική της
δραστηριότητα.

72

Φορολογικές και Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις της Νέας Επιχειρηματία
Μετά την απόφαση για τη νομική μορφή της επιχείρησης και την
επωνυμία της, πρέπει να ενημερωθείτε για τις φορολογικές, ασφαλιστικές και
άλλες ειδικές υποχρεώσεις, που πηγάζουν από την προκείμενη έναρξη της
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη διευκρίνιση θεμάτων σχετικών με το ΦΠΑ.
Ο ΦΠΑ, επιβάλλεται στις παραδόσεις αγοράς, δηλαδή στις πωλήσεις
αγαθών και γενικά στις πράξεις εκείνες που μεταβιβάζεται η κυριότητα
ενσώματων κινητών ή ακίνητων αγαθών.
Επίσης, ο ΦΠΑ επιβάλλεται στις παροχές υπηρεσιών που γίνονται μέσα
στην ελληνική επικράτεια, εφόσον πραγματοποιούνται με αντάλλαγμα,
καθώς επίσης και στις εισαγωγές αγαθών στο εσωτερικό της χώρας.

Η Διαδικασία για την Έναρξη της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
Έχετε πια ενημερωθεί και αποφασίσει σχετικά με τη νομική μορφή της
υπό σύσταση επιχείρησής σας, ενημερωθήκατε σχετικά με το θεσμικό
πλαίσιο λειτουργίας (φορολογικές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις, εκδόσεις
άδειας λειτουργίας κλπ.), καταλήξατε στην έδρα των δραστηριοτήτων,
επιλέξατε και μισθώσατε την επαγγελματική σας στέγη και, τέλος,
υποβάλλατε δήλωση εγγραφής στο ασφαλιστικό ταμείο, το οποίο με τη σειρά
του σας εφοδίασε με την βεβαίωση ασφαλείας.
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Βήμα 4ο: Ο Σχεδιασμός προγράμματος μάρκετινγκ.
Έρευνα αγοράς.

Στο συγκεκριμένο βήμα παρουσιάζονται θέματα σχετικά με το σχεδιασμό
του προγράμματος μάρκετινγκ. Συγκεκριμένα διασαφηνίζεται η έννοια του
μάρκετινγκ, του μάρκετινγκ-μάνατζμεντ, συζητείται ο στρατηγικός
σχεδιασμός και το στρατηγικό μάνατζμαντ, το πρόγραμμα και η έρευνα
μάρκετινγκ, ο σχεδιασμός και η εκτέλεση της έρευνας μάρκετινγκ και τέλος το
μίγμα μάρκετινγκ.
Για το Μάρκετινγκ (marketing: αμερικανικός όρος), έχουν δοθεί κατά
καιρούς διάφοροι ορισμοί που περιγράφουν τη λειτουργία του.
⇒ Το Μάρκετινγκ είναι μία επιχειρηματική λειτουργία που εντοπίζει τις
ανάγκες και τις επιθυμίες που δεν έχουν ικανοποιηθεί, προσδιορίζει και
μετρά το μέγεθός τους, καθορίζει ποιες αγορές – στόχους μπορεί η
επιχείρηση να εξυπηρετήσει καλύτερα, αποφασίζει ποια είναι τα
κατάλληλα

προϊόντα,

οι

υπηρεσίες

και

τα

προγράμματα

που

εξυπηρετούν αυτές τις αγορές και καλεί όλα τα στελέχη της εταιρείας να
«σκεφθούν και να εξυπηρετήσουν τον πελάτη».
Ο τελευταίος αυτός ορισμός στηρίζεται στις εξής βασικές έννοιες: ανάγκες,
επιθυμίες και απαιτήσεις, προϊόντα, αξία, κόστος και ικανοποίηση,
ανταλλαγή, συναλλαγές και σχέσεις, αγορές και μάρκετινγκ και μάρκετερς.

Στρατηγικός σχεδιασμός - Στρατηγική
Ο ορισμός του στρατηγικού σχεδιασμού είναι ο εξής:
«Στρατηγικός σχεδιασμός είναι η διαδικασία του μάνατζμεντ για τη
δημιουργία

και

διατήρηση

μιας

βιώσιμης

σχέσης

ανάμεσα

στους

αντικειμενικούς στόχους και τους πόρους του οργανισμού αφενός και τις
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μεταβαλλόμενες ευκαιρίες της αγοράς αφετέρου. Στόχος του στρατηγικού
σχεδιασμού είναι να διαμορφώσει και να αναδιαμορφώσει τις δραστηριότητες
και τα προϊόντα της εταιρείας, έτσι ώστε όταν συνδυαστούν να παράγουν
ικανοποιητικά κέρδη και ανάπτυξη».
Η λέξη κλειδί που διέπει τον στρατηγικό σχεδιασμό είναι αυτή της
στρατηγικής. Η επιχείρηση πρέπει να καταστρώσει σχέδιο δράσης για κάθε
μία από τις δραστηριότητές της, για να πετύχει τους μακροχρόνιους
αντικειμενικούς της στόχους.

Αξιολόγηση του τρέχοντος χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων
Η εταιρία πρέπει να εξετάσει προσεκτικά όλες τις δραστηριότητές της και
να καθορίσει το χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων το οποίο θα περιλαμβάνει
δραστηριότητες που «θα της εξασφαλίσουν ψωμί για το μέλλον». Η επιλογή
δραστηριοτήτων δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε εντυπώσεις. Χρειάζονται
αναλυτικές και έγκυρες πληροφορίες στο ξεκίνημα της επιχείρησης και
αργότερα

χρειάζονται

αναλυτικά

εργαλεία

για

την

ταξινόμηση

των

δραστηριοτήτων.
Το πιο γνωστό εργαλείο αξιολόγησης χαρτοφυλακίου δραστηριότητας
είναι το μοντέλο της Boston Consulting Group το οποίο είναι γνωστό ως
«μήτρα ανάπτυξης μεριδίου». Η μήτρα αυτή χωρίζεται σε 4 τεταρτημόρια, το
καθένα από τα οποία δείχνει ένα διαφορετικό τύπο δραστηριότητας.
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Επιχειρηματικό σχέδιο νέων δραστηριοτήτων
Τα σχέδια μιας εταιρείας για τις υπάρχουσες δραστηριότητες της θα της
δώσουν τη δυνατότητα να κάνει προβλέψεις για τις συνολικές πωλήσεις και
τα κέρδη. Με τα σχέδια αυτά μπορεί να αναζητήσει τρόπους που θα
ενισχύσουν τη θέση της στη σημερινή αγορά ή να αναζητήσει νέες ευκαιρίες
έξω από τις σημερινές της δραστηριότητες.
Τακτική μάρκετινγκ
Όπως η στρατηγική μας λέει τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τους
στόχους μας, οι τακτικές μας λένε πώς να εκτελέσουμε την στρατηγική μας.
Ταξινομούμε κάθε ενέργεια που απαιτείται για να εφαρμόσουμε τις
στρατηγικές του προηγούμενου τμήματος και ρυθμίζουμε χρονικά αυτές τις
ενέργειες. Αυτές οι τακτικές ενέργειες περιγράφονται από το λεγόμενο μίγμα
μάρκετινγκ (θα μιλήσουμε παρακάτω γι’ αυτό) , που περιλαμβάνει τα “4Ps”
δηλαδή το προϊόν, την τιμή, την προβολή/προώθηση και τη διανομή, γνωστά
και σαν μεταβλητές στρατηγικής. Οι μεταβλητές αυτές είναι πράγματι
τακτικές, ως ενέργειες που γίνονται για να εκπληρώσουμε τη στρατηγική που
αναπτύξαμε στο προηγούμενο τμήμα του σχεδίου μας.
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Στρατηγικό Μάρκετινγκ & Στρατηγικό Μάνατζμεντ
Ο στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ είναι η εφαρμογή της έννοιας του
στρατηγικού σχεδιασμού της επιχείρησης στο μάρκετινγκ. Έχει σχέση με την
πρόβλεψη και την εκτίμηση μελλοντικών εξελίξεων στο περιβάλλον
μάρκετινγκ και την απόφαση για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να
συμβαδίσει και να κερδίσει από αυτές. Συνοπτικά επιτρέπει στην επιχείρηση
να αναπτύξει και να συντηρήσει ένα βιώσιμο μίγμα προϊόντων και
υπηρεσιών. Δείχνει που πρέπει να δοθεί έμφαση, ποια κατεύθυνση πρέπει
να ακολουθηθεί και ποιες πηγές πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου η
επιχείρηση να εκτελέσει τη βασική της αποστολή.

Πρόγραμμα Μάρκετινγκ
Για να επιτύχει μία επιχείρηση δεν αρκεί μόνον η επιθυμία για να πετύχει.
Χρειάζεστε προσεκτικό σχεδιασμό και καλή γνώση της αγοράς που θα
δραστηριοποιηθείτε, ώστε να διαμορφώσετε μία στρατηγική που θα σας
εξασφαλίσει την επιτυχία. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα.
Ένα πρόγραμμα Μάρκετινγκ, εμπεριέχει την έννοια της πρόβλεψης για το
τι θα συμβεί στο μέλλον με την αγορά και την επιχείρησή σας, αλλά και την
έννοια του καθορισμού των ενεργειών που πρέπει να κάνετε για να
επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησής σας.
Πρόγραμμα Μάρκετινγκ χρειάζεστε να κάνετε, ακόμη και αν κάποιος
άλλος σας έχει δώσει κάποιο έτοιμο προϊόν/ υπηρεσία, όπως για
παράδειγμα στην περίπτωση του franchising.
Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται το βασικό μοντέλο ενός σχεδίου
μάρκετινγκ ξεκινώντας από την ανάλυση της παρούσας κατάστασης,
συνεχίζοντας με τον εντοπισμό των δυνατών και αδύνατων σημείων της
επιχείρησης, καθώς και των προβλεπομένων ευκαιριών και απειλών.
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Ανάλυση δυνάμεων –αδυναμιών /ευκαιριών – απειλών
Τα δυνατά και αδύνατα σημεία πρέπει να είναι σχετικά με τους
ανταγωνιστές. Τα δυνατά και αδύνατα είναι επίσης εσωτερικά θέματα. Οι
ευκαιρίες και απειλές αντίθετα είναι θέματα εξωτερικου περιβάλλοντος που
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έχουν σχέση με τους ανταγωνιστές και το μαρκετινγκ. Υπάρχουν κάποιοι
«κανόνες» για μια σωστή SWOT ανάλυση, όπως:
•

Βάλτε τα στοιχεία σε σειρά σπουδαιότητας

•

Συμπεριλάβετε μόνο στοιχεία-κλειδιιά.

•

Βάλτε τα στοιχεία σε σειρά σπουδαιότητας.

•

Έχετε αποδείξεις για να στηρίξετε αυτά τα στοιχεία;

Κύρια θέματα της SWOT ανάλυσης

Αδύνατα σημεία

Δυνατά σημεία
•Ευκρινής ικανότητα ως προς...
•Επαρκείς οικονομικοί πόροι
•Καλές ανταγωνιστικές δεξιότητες
•Καλή γνώμη των αγοραστών
•Αναγνωρισμένος ηγέτης αγοράς
•Σωστή αντίληψη στρατηγικών σε
λειτουργικές περιοχές
•Οικονομίες κλίμακας
•Απομόνωση από δυνατές
ανταγωνιστικές πιέσεις
•Αποκλειστική τεχνολογία
•Πλεονεκτήματα κόστους
•Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
•Ικανότητες καινοτομίας προϊόντων
•Αποτελεσματικό μάνατζμεντ
•Άλλα…

• Όχι καθαρή στρατηγική κατεύθυνση
•Μια ανταγωνιστική θέση που
χειροτερεύει
• Απαρχαιωμένα μέσα, υποδομή
•Έλλειψη στο μάνατζμεντ και στο
ταλέντο ηγεσίας και οραματισμού
• Έλλειψη από εξειδικευμένες
ικανότητες
• άσχημα αποτελέσματα στρατηγικής
• Εσωτερικά προβλήματα διαχείρισης
• Τρωτή στις ανταγωνιστικές πιέσεις
• Μένει πίσω στο R & D
• Πολύ στενή γραμμή προϊόντος
• Αδύνατη εικόνα στην αγορά
• Ανταγωνιστικά μειονεκτήματα
•Υποβαθμισμένο μάρκετινγκ
•Αδυναμία χρηματοδότησης αλλαγών
• Άλλα…

Ευκαιρίες

Απειλές

•Είσοδος σε νέες αγορές ή τμήματα
•Ποικιλία στα σχετικά προϊόντα
•Πρόσθεση συμπληρωματικών
προϊόντων για ευρύτερη εξυπηρέτηση
πελατών
•Ικανότητα για μετακίνηση σε καλύτερα
γκρουπ στρατηγικής
•Ικανοποίηση μεταξύ των
ανταγωνιστικών εταιριών
•Γρηγορότερη ανάπτυξη της αγοράς
•Κατάρριψη εμπορικών εμποδίων
•Άλλα…

•Είσοδος νέων ανταγωνιστών (π.χ.
χαμηλού κόστους)
•Αύξηση πωλήσεων των υποκατάστατων
προϊόντων
•Αργή ανάπτυξη της αγοράς
•Εχθρική κυβερνητική πολιτική
•Αυξανόμενες ανταγωνιστικές πιέσεις
•Αυξανόμενη δύναμη διαπραγμάτευσης
των πελατών ή των προμηθευτών
•Αλλαγή των αναγκών και των
προτιμήσεων των αγοραστών
•Αρνητικές δημογραφικές αλλαγές
•Άλλα…
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Αντικειμενικοί και στρατηγικοί στόχοι
Αποτελούν την εκπλήρωση των όσων σκοπεύουμε να πετύχουμε με τη
βοήθεια του σχεδίου μάρκετινγκ, στα πλαίσια του ευρύτερου επιχειρηματικού
σχεδίου μας. Οι στόχοι ποσοτικοποιούνται σε όρους πωλήσεων, κερδών,
μεριδίου αγοράς, κ.ά..
Διακρίνουμε δύο βασικές κατηγορίες στόχων: τους οικονομικούς και μη
οικονομικούς στόχους. Η δεύτερη κατηγορία στόχων αποτελεί το μέσον για
την εκπλήρωση των στόχων της πρώτης κατηγορίας. Επίσης, η πρώτη
κατηγορία στόχων είναι εύκολα μετρήσιμη σε σχέση με την δεύτερη που
περιλαμβάνει αλλαγές στη συμπεριφορά των πελατών και άλλα ποιοτικά
κριτήρια.

Το Μίγμα Μάρκετινγκ
Το Μίγμα Μάρκετινγκ είναι ο συνδυασμός

των βασικών στοιχείων

(μεταβλητών):
• Προϊόν ( Product),
• Τιμή (Price)
• Τόπος (Place)
• και Προώθηση - Διαφήμιση ( Promotion).
Οι τιμές που θα αποφασίσετε να πάρει κάθε ένα από τα πιο πάνω
στοιχεία, συνθέτουν το μίγμα μάρκετινγκ, γνωστό ως τα 4P, από τα αρχικά
των αμερικάνικων όρων.
Η σύγχρονη άποψη για το μίγμα μάρκετινγκ είναι 5P όπου το πέμπτο Ρ
είναι οι άνθρωποι (People), τόσο ως καταναλωτές (συμπεριφοράψυχολογία καταναλωτή), όσο και ως ανθρώπινο δυναμικό υποστήριξης του
όλου συστήματος Μάρκετινγκ.
Η βασική μορφή αυτού του βήματος είναι η εξής:
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Ενώ τα φύλλα εργασίας έχουν την εξής μορφή:
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Βήμα 5ο: Μάρκετινγκ εξαγωγών

Σήμερα με την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διεθνοποίηση,
την παγκοσμιοποίηση των αγορών και τα νέα δεδομένα στις πρώην
σοσιαλιστικές χώρες, η εξαγωγική δραστηριότητα αποκτάει ιδιαίτερη
σημασία τόσο για τις μεγάλες όσο και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για
το λόγο αυτό η ανάγκη να γνωρίσει η υποψήφια επιχειρηματίας τις
ιδιαιτερότητες του μάρκετινγκ εξαγωγών είναι πλέον επιτακτική. Στο βήμα
αυτό παρουσιάζονται αυτά τα θέματα, δηλαδή οι διαδικασίες των εξαγωγών,
του μάρκετινγκ εξαγωγών, οι φορείς παροχής πληροφοριών, η επιλογή
αγορών του εξωτερικού και τα αντίστοιχα κριτήρια, οιτρόποι εισόδου σ’ αυτές
τις αγορές και η προσαρμογή των προϊόντων για εξαγωγή, ο καθορισμός
τιμών και όρων πώλησης και τέλος η διεθνής διαφήμιση και επικοινωνία.

Η διαδικασία του μάρκετινγκ εξαγωγών.
Το μάρκετινγκ εξαγωγών είναι μία διαδικασία, η οποία μπορεί να
εφαρμοστεί βήμα προς βήμα από κάθε επιχείρηση. Σημαντικά βήματα της
διαδικασίας αυτής είναι:
• Ανάλυση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων
• Ανάλυση και καθορισμός προϊόντων για εξαγωγές
• Προσδιορισμός των πιθανών αγορών για εξαγωγές.
• Ταξινόμηση - αξιολόγηση των επιλεγμένων «αγορών στόχων».
• Έρευνα αγοράς (ανάλυση σε βάθος των επιλεγμένων αγορών).
• Σχεδιασμός προγράμματος μάρκετινγκ- Μίγμα μάρκετινγκ.
• Εφαρμογή - Εκτέλεση.
• Παρακολούθηση - Έλεγχος αποτελεσμάτων
Η μορφή αυτού του βήματος έιναι η εξής:
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Ενώ των φύλλων εργασίας:
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Βήμα 6ο: Επενδύσεις και χρηματοδοτικό σχέδιο.
Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης.
Οικονομική Ανάλυση και οργάνωση λογιστηρίου.

Το βήμα αυτό διερευνά τα θέματα του επενδυτικού και χρηματοδοτικού
σχεδίου, τα θέματα του λογιστηρίου και γενικότερα όλα τα οικονομικά θέματα
που πρέπει να γνωρίζει η υποψήφια επιχειρηματίας προκειμένου να
διαχειριστεί σωστά την επιχείρησή της.
Επενδυτικό σχέδιο
Επενδυτικό σχέδιο είναι μια σύνθετη δραστηριότητα που αναλαμβάνει
κάποιος επιχειρηματίας ή επιχειρηματικός φορέας και απαιτεί μια σειρά από
καλά σχεδιασμένες αποφάσεις και ενέργειες διάθεσης πόρων (συνήθως
χρημάτων), για να δημιουργηθεί μία νέα μονάδα ή να επεκταθεί μία που
λειτουργεί ήδη και παράγει αγαθά και υπηρεσίες τα οποία ζητούνται στη
χώρα μας ή στο εξωτερικό.

Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης
Εδώ παρουσιάζονται χρονικά τα απαραίτητα κεφάλαια (κατά στάδιο),
περιγράφονται με λεπτομέρεια οι πηγές άντλησης των κεφαλαίων,
αναφέρονται αν υπάρχουν διαθέσιμες εγγυήσεις καθώς και ο τρόπος
αποπληρωμής των δανείων. Η εκτίμηση του συνολικού κόστους της
επένδυσης προσδιορίζει το μέγεθος των πόρων που θα απαιτηθούν για να
χρηματοδοτηθεί η επένδυση. Μόνο με τη χρηματοδότηση είναι δυνατό να
κινητοποιηθούν οι αναγκαίοι πόροι και ο ανθρώπινος παράγοντας ώστε να
πραγματοποιηθεί η επένδυση. Οι πόροι που θα χρησιμοποιηθούν είναι
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δυνατό να προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως ίδια κεφάλαια,
επιχορηγήσεις, δανεισμός, πιστώσεις κλπ.

Οικονομική ανάλυση
Εδώ περιλαμβάνονται οι προβλέψεις για τα πρώτα πέντε χρόνια
λειτουργίας της επιχείρησής σας όσον αφορά στην εκμετάλλευση όπως αυτή
παρουσιάζεται μέσα από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, την
Περιουσιακή Κατάσταση όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από τους
αντίστοιχους Ισολογισμούς, καθώς και αναλύσεις με τους Αριθμοδείκτες της
Ρευστότητας και της Αποδοτικότητας.

Ρευστότητα
Αυτή είναι η ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες
ή βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της εξαρτάται από τη ρευστότητα που διαθέτει.
Ο δεύτερος δείκτης της πραγματικής ρευστότητας είναι περισσότερο
αυστηρός γιατί δείχνει την ικανότητα άμεσης ανταπόκρισης της επιχείρησης
στις απαιτήσεις των δανειστών - πιστωτών της.

Οργάνωση – Λειτουργία λογιστηρίου
Το λογιστήριο της επιχείρησής σας είναι ένα σημαντικό τμήμα της, γιατί
σε αυτό καταγράφονται συστηματικά όλες οι συναλλαγές της, εκδίδονται
τα παραστατικά και παρέχονται αξιόπιστες πληροφορίες τόσο σε εσάς
όσο

και σε αυτούς που βρίσκονται έξω από την επιχείρηση και

ενδιαφέρονται για τη λειτουργία της. Παρακολουθεί και προγραμματίζει
την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησής σας και
εκδίδει τις απαραίτητες οικονομικές καταστάσεις.
Η μορφή αυτού του βήματος είναι η εξής:
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ενώ των αντίστοιχων φύλλων εργασίας:
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: Το Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Πληροφορική και Μάρκετινγκ
Έχοντας ήδη δει όλες τις βασικές αρχές του παραδοσιακού μάρκετινγκ, θα
διερευνήσουμε στο κεφάλαιο αυτό τη σύντηξη των Νέων Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Τηλεματικής με το Μάρκετινγκ και θα δούμε πώς αυτές οι
δυνάμεις τίθενται στη διάθεση της σύγχρονης επιχειρηματία.
Η Πληροφορική είναι η επιστήμη της επεξεργασίας πληροφοριών με τη
χρήση

υπολογιστικών

συστημάτων

και

ασχολείται

με

τη

συλλογή,

αποθήκευση, επεξεργασία, παρουσίαση, αναγνώριση και μετάδοση της
πληροφορίας.
Αντίστοιχα, η έννοια της Τηλεματικής υποννοεί το σύνολο των
τεχνολογιών μετάδοσης και επικοινωνίας, τόσο δεδομένων κάθε μορφής,
όσο και παραγώγων της ανθρώπινης φύσης (φωνή, ακίνητη ή κινητή εικόνα
κλπ)
Μάρκετινγκ, όπως ήδη είδαμε, είναι η επιχειρησιακή λειτουργία που εντοπίζει
τις ανάγκες και επιθυμίες των υφιστάμενων και δυναμικών πελατών που δεν
έχουν ικανοποιηθεί, προσδιορίζει και μετρά το μέγεθός τους, καθορίζει ποιες
αγορές-στόχους που μπορεί η επιχείρηση να εξυπηρετήσει καλύτερα,
αποφασίζει ποια είναι τα κατάλληλα προϊόντα, οι υπηρεσίες και τα
προγράμματα που εξυπηρετούν αυτές τις αγορές και σε συντονισμό με τις
λοιπές επιχειρησιακές λειτουργίες επιδιώκει την ικανοποίηση του πελάτη ως
μέσο για την ικανοποίηση των επιχειρησιακών στόχων με συντονισμένη
προσπάθεια εστιασμένη προς την αγορά και προσανατολισμένη προς τον
καταναλωτή.
Το Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ είναι σήμερα ένας χώρος με αυξανόμενο
ενδιαφέρον και στρατηγικό προσανατολισμό που διακρίνεται σε:
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ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ


ΑNΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
9 ΜΑΙS
9 ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
9 POSITIONING
9



ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ -ΣΤΟΧΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΗ / ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
9 ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
9



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΜΚΤ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
9 ΔΙΑΝΟΜΗ
9 ΠΡΟΒΟΛΗ
9
9



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΚΤ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
9 ΕΦΑΡΜΟΓΗ
9 ΟΡΓΑΝΩΣΗ
9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
9
9

H πολυπλοκότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων Mάρκετινγκ και η
πληθώρα

των

επιδρώντων

παραγόντων

προϋποθέτει

τη

συλλογή

κατάλληλων πληροφοριών, και τη διαχείριση και εύκολη πρόσβαση σ' αυτές,
όπως και την υποστήριξη των αποφάσεων αυτών με μοντέλα Mάρκετινγκ
και, τέλος, την ύπαρξη εμπειριών και ειδικών γνώσεων στους λαμβάνοντες
τις αποφάσεις.
Πληροφοριακά Συστήματα και Νέες Τεχνολογίες στο Μάρκετινγκ
Η πληροφορική και οι νέες τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες μετέβαλαν τη
λειτουργία του κλασικού μάρκετινγκ, παρέχοντάς του νέα εργαλεία για την
άσκηση

των

δραστηριοτήτων

του

με

στόχο

την

αύξηση

της

αποτελεσματικότητάς του και την ικανοποίηση των διαμορφούμενων
αναγκών των πελατών. Η χρήση των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και
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των συστημάτων της πληροφορικής στο μάρκετινγκ παρουσιάζει μιας διπλής
κατεύθυνσης αλληλεξάρτηση (Βλαχοπούλου, 1999):
• από τη μια, η χρήση της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών
υποστηρίζει την εκπλήρωση της υπάρχουσας στρατηγικής μάρκετινγκ,
• από την άλλη όμως, μέσα από τις νέες αυτές τεχνολογίες διαμορφώνονται
και αναπτύσσονται νέες στρατηγικές μάρκετινγκ.
Το Πληροφοριακό Σύστημα Μάρκετινγκ (Marketing Information Sytem –
(MAIS)
Αποτελεί τη διαδικασία τροφοδότησης της Διοίκησης Μάρκετινγκ με
κατάλληλη πληροφόρηση για την υποστήριξη κατά τη λήψη αποφάσεων.
Απαρτίζεται από άτομα, υλικό εξοπλισμό, λογισμικό και οργανωμένες
διαδικασίες

που

συγκεντρώνουν

δεδομένα

από

πρωτογενείς

και

δευτερογενείς πηγές, ταξινομούν, αναλύουν και καταχωρούν, ώστε να τα
διοχετεύσουν, όταν αυτά ζητηθούν, με τη μορφή πλέον έγκαιρων και
χρήσιμων πληροφοριών στους λαμβάνοντες αποφάσεις μάρκετινγκ.
Η υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης πελατών (Customer Relationship
Management CRM) και τεχνολογιών μάρκετινγκ βάσει δεδομένων (Database
Marketing) και ηλεκτρονικής παρακολούθησης των σημείων πώλησης,
(EPOS, electronic point of sales), η χρήση έξυπνων καρτών (smart cards)
και προγραμμάτων πιστότητας (loyalty programs), η εφαρμογή συστημάτων
bar codes και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS), η χρήση
των πολυμέσων (multimedia), το online marketing / Internet marketing με τη
χρήση του διαδικτύου και η σταδιακή υιοθέτηση τεχνολογιών και λειτουργιών
Ηλεκτρονικού Εμπορίου και ηλεκτρονικού επιχειρείν αποτελούν τα βασικά
θέματα που συσχετίζουν την τεχνολογική εξέλιξη με το μάρκετινγκ.
Tα συστήματα διαχείρισης πελατών (Customer Relationship Management
CRM)
Αποτελούν

μια

νέα

προσέγγιση

στο

χώρο

του

μάρκετινγκ

και

προσφέρουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις εταιρίες που τα
χρησιμοποιούν. Είναι η ικανότητα να χρησιμοποιούμε τις δυνατότητες της
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σημερινής

τεχνολογίας

των

ηλεκτρονικών

υπολογιστών

και

των

τηλεπικοινωνιών, οδηγώντας προγράμματα προσανατολισμένα στον πελάτη
με έναν διαπροσωπικό, σαφή και αποδοτικό τρόπο. Στηρίζονται στην
τεχνολογία της συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης χρήσιμων πληροφοριών
για πραγματικούς ή δυνητικούς πελάτες (διαχείριση γνώσης πελατών).
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)
Χρησιμοποιώντας τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) οι
επιχειρήσεις-χρήστες μπορούν να παρουσιάσουν και να αναλύσουν τα
δεδομένα που έχουν συγκεντρώσει και να συνδυάσουν γεωγραφικά
δεδομένα με δεδομένα που αφορούν το μάρκετινγκ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι
ψηφιακοί

χάρτες αποκαλύπτουν ενδιαφέροντες συσχετισμούς μεταξύ

συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών και των πωλήσεων των προϊόντων
μιας επιχείρησης, των δημογραφικών χαρακτηριστικών και της αγοραστικής
συμπεριφοράς των πελατών της, καθώς και των ανταγωνιστικών συνθηκών.
Τα πολυμέσα
Τα πολυμέσα (multimedia) παρέχουν τη δυνατότητα να θέσουμε όλα τα
πλεονεκτήματα της άμεσης και αμφίδρομης επικοινωνίας με τον πελάτη,
στην υπηρεσία του μάρκετινγκ, εφαρμόζοντάς τα σε μια πληθώρα
λειτουργιών στο μάρκετινγκ.

Internet Μάρκετινγκ
Οι δυνατότητες της άσκησης του μάρκετινγκ μέσα από το internet
περιλαμβάνουν την έρευνα αγοράς, το πρόγραμμα μάρκετινγκ (internet
marketing plan), όλο το μίγμα μάρκετινγκ, το μάρκετινγκ μετά την πώληση,
καθώς και τον έλεγχο μάρκετινγκ και χαράσσουν νέους δρόμους για τον
τρόπο άσκησής του, απαιτώντας την αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών
και διεπιχειρησιακών διαδικασιών και τη ρύθμιση θεμάτων ασφάλειας και
νομοθετικού πλαισίου.
Με την παγκοσμιοποίηση των αγορών και τη χρήση του Internet
διαμορφώνονται νέα επιχειρηματικά μοντέλα (e-business models) και
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πρακτικές (e-commerce, e-business) που προϋποθέτουν την ύπαρξη
ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο των επιχειρήσεων και του μάρκετινγκ με
συνδυασμό γνώσεων της σύγχρονης τεχνολογίας και των επιχειρησιακών
διαδικασιών (τα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη σχεδίου Internet
μάρκετινγκ αναλύονται παρακάτω)
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο αποτελεί πλέον πραγματικότητα, τουλάχιστον σε
ορισμένα επίπεδα λειτουργίας του. Η χρήση του εξαπλώνεται με ρυθμό κατά
πολύ μεγαλύτερο και από τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, δημιουργώντας μια
νέα αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και εισάγοντας νέες πιο
αποτελεσματικές

και

περισσότερο

αποδοτικές

πρακτικές

στις

ήδη

υπάρχουσες αγορές. Ήδη μέσω του διαδικτύου, έχει γίνει εφικτή η
επιχειρησιακή συναλλαγή για πολλά προϊόντα και υπηρεσίες, γεγονός που
μεταβάλει την ίδια τη φύση των παραδοσιακών αγορών και επιχειρησιακών
πρακτικών (Εθνική Επιτροπή για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, 1998).
Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο ορίζεται ως ένα

σύνολο επιχειρηματικών

στρατηγικών, οι οποίες επιτρέπουν μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, τη
διεκπεραίωση εμπορικών διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα (Δουκίδης κ.ά.
1998). Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι η τεχνολογία της αλλαγής. Οι
επιχειρήσεις που επιλέγουν να το βλέπουν ως ένα συμπληρωματικό μέσο
στον παρόντα τρόπο διεξαγωγής των επιχειρησιακών λειτουργιών τους , θα
αποκομίσουν περιορισμένα μόνον οφέλη. Τα μεγαλύτερα οφέλη θα
προκύψουν για τις επιχειρήσεις, που είναι πρόθυμες να αλλάξουν την
οργάνωσή τους και τις επιχειρησιακές

διαδικασίες τους, ώστε να

εκμεταλλευθούν τα μέγιστα τις ευκαιρίες που προσφέρει το Ηλεκτρονικό
Εμπόριο (http://www.ispo.cec.be/ecommerce/introduc.htm).
Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια του εμπορικού
κύκλου, από τη προμήθεια πρώτων υλών μέχρι το τελικό σημείο
κατανάλωσης και παράδοσης του προϊόντος. Τρίτοι φορείς που είναι
απαραίτητοι για την λειτουργία του εμπορικού κύκλου (π.χ. τράπεζες,
δημόσιος τομέας, μεταφορικές εταιρίες) συμμετέχουν επίσης στις διαδικασίες
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του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Η κάθε μια οντότητα που συμμετέχει στη
εμπορική διαδικασία είναι ταυτόχρονα αποδέκτης και πομπός πληροφοριών,
ανάλογα με τη θέση του στον εμπορικό κύκλο και προς όφελος της
ανάπτυξης

αλυσίδας

Ηλεκτρονικού

αξιών.

Εμπορίου

Kαλύπτει

(ηλεκτρονική

δραστηριότητες
παραγγελία

του

έμμεσου

προϊόντων

που

παραδίδονται με παραδοσιακό τρόπο, όπως ταχυδρομείο και εταιρίες
διανομής) και του άμεσου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ηλεκτρονική παραγγελία,
πληρωμή και παράδοση άϋλων προϊόντων ή υπηρεσιών, όπως λογισμικού,
υπηρεσιών πληροφόρησης, κ.ά).
Οι τεχνολογίες που μπορούν να υποστηρίξουν διάφορες επιχειρησιακές
εφαρμογές στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (electronic mail - e-mail), η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων
(Electronic Data Interchange - EDI), το Χρηματοοικονομικό EDI (Financial
EDI, η Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων (Electronic Funds Transfer EFT), οι Ηλεκτρονικοί κατάλογοι (Electronic Catalogues - E-Cat), οι
Ηλεκτρονικές Φόρμες (Electronic Forms - E-Forms), οι Γραμμωτοί Κώδικες
(Bar Codes), η Ηλεκτρονική Διαχείριση Εγγράφων (Electronic Document
Management

-

EDM),

η

Διαχείριση

Ροής

Εργασίας

(Workflow

Management), τα πολυμέσα (Multimedia), η Διαχείριση Μηνυμάτων Φωνής
(Voice Messaging - V-messaging). Επίσης, στις τεχνολογίες υποστήριξης
του ηλεκτρονικού εμπορίου συγκαταλέγονται και οι: Computer to Fax (CFax). Computer-assisted Acquisitions and Logistics System (CALS),
Electronic Benefits Transfer (EBT), έξυπνες κάρτες (Smart Cards).
Η Αναγκαιότητα της Διαδικτυακής Εταιρικής Παρουσίας
Το Internet είναι ένα διεθνές δίκτυο που συνδέει εκατομμύρια από πελάτες
σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί ταυτόχρονα ένα εργαλείο επικοινωνίας και ένα
νέο κανάλι διανομής. Στις μέρες μας, είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο
εργαλείο του marketing.
Κάθε εταιρία θα έπρεπε να σκεφτεί σοβαρά τη δυνατότητα να ασχοληθεί
με το Internet marketing για μια σειρά από λόγους:
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1. Είναι η πρώτη φορά από τον ερχομό της εποχής της επικοινωνίας που
είναι κανείς ικανός να πουλήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες «just in
time». Χρησιμοποιώντας το Internet οι πελάτες και η εταιρία μπορούν να
επικοινωνήσουν κατευθείαν, κάθε στιγμή και πέρα από κάθε γεωγραφικό
σύνορο. Ακόμη και οι πιο πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με προϊόντα και
υπηρεσίες γίνονται πιο γρήγορα γνωστές μέσω του Internet.
2. Η αλληλεπίδραση που προσφέρει το Internet στους πελάτες και την
εταιρία είναι μοναδική. Οι πελάτες δίνουν feedback στην εταιρία αμέσως
εξοικονομώντας σ’αυτήν χρόνο και χρήμα. Μπορεί κανείς να μάθει τα
ενδιαφέροντα των πελατών, τα αγαπημένα τους προϊόντα και υπηρεσίες
σε μηδαμινό χρόνο ερευνώντας τις συνήθειες τους από τη σελίδα της
επιχείρησης στο παγκόσμιο ιστό (world wide web).
3. To Internet είναι επίσης ένα θαυμάσιο εργαλείο έρευνας marketing.
Μπορεί η εταιρία να διεξάγει online δημοσκοπήσεις στους πελάτες
ακόμη και εσωτερικές στους εργαζομένους της μέσω του Internet.
4. Ίσως η πιο ισχυρή εφαρμογή στο marketing του Internet είναι η
αναγνώριση, προώθηση και ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων με τη
βοήθεια τεχνικών όπως δημιουργία ομάδων ειδικών ενδιαφερόντων και
δημογραφικών και ψυχογραφικών τμημάτων της αγοράς. Είναι δυνατό
να γίνεται αναγνώριση και να απευθύνεται η επιχείρηση κατευθείαν στα
τμήματα της αγοράς που την ενδιαφέρουν μειώνοντας έτσι το κόστος
που θα είχαν αν χρησιμοποιούσαν παραδοσιακά μέσα όπως διαφημίσεις
στο ραδιόφωνο, τηλεόραση.
5. Η δυνατότητα να αγοράζει κανείς ένα προϊόν καθώς διαβάζει για αυτό
είναι επίσης μοναδική. Το Internet επιτρέπει την επιχείρηση να
ικανοποιεί τους πελάτες της σε πολύ μικρό χρόνο. Με αυτό τον τρόπο
δίνεται και ώθηση για την αγορά των προϊόντων.
Συνοψίζοντας, τα πλεονεκτήματα της εταιρίας που έχει μια ικανοποιητική
παρουσία στο Internet είναι τα ακόλουθα:
• είναι δυνατή η αλληλεπίδραση με τους πελάτες της εταιρίας και
ταυτόχρονα ένα γρήγορο και χρήσιμο feedback από αυτούς
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• μπορεί η εταιρία να επωφεληθεί από τις δυνατότητες έρευνας marketing
του Internet
• μπορεί η εταιρία αποδοτικά να βρει και να πουλήσει σε συγκεκριμένα
τμήματα της αγοράς
• μπορεί η εταιρία να πουλήσει απευθείας στους πελάτες την ίδια στιγμή

Ιδιαιτερότητες του Internet Marketing
Η εμπορική χρησιμοποίηση του Internet: Παρά την αξιόλογη αντίδραση
από πολλά στοιχεία της κοινότητας του Internet, το Internet χρησιμοποιείται
όλο και περισσότερο από εμπορικούς οργανισμούς. Για παράδειγμα, το πιο
χρησιμοποιημένο στοιχείο του Internet είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), από το οποίο επωφελούνται περισσότερο οι βιομηχανίες. Υπηρεσίες
online όπως οι America Online χρησιμοποιούν το Internet για να προβάλει
τις υπηρεσίες της. Παρόλα αυτά, συγκεκριμένες «περιοχές» του Internet
όπως οι Usenet discussion ομάδες εμμένουν σε αυστηρούς κανόνες που
απαγορεύουν κραυγαλέες εμπορικές ανακοινώσεις. Αναμφισβήτητα, η πιο
εμπορική «περιοχή» του Internet είναι ο παγκόσμιος ιστός (World Wide
Web).
Ο παγκόσμιος ιστός έχει γίνει η de facto πλατφόρμα για εμπορική
δραστηριότητα στο Internet. Υπάρχουν λίγοι περιορισμοί που διευθετούν την
εμπορική συμπεριφορά στον παγκόσμιο ιστό και οι περισσότεροι οργανισμοί
τείνουν

να

σέβονται

τους

επιχειρησιακούς

κανόνες

που

έθεσε

η

επιχειρησιακή κοινότητα. Για αυτόν τον λόγο, είναι πολύ σημαντικό η εταιρία
που θα θελήσει να γίνει μέρος της κοινότητας του Internet να σέβεται τα
πνευματικά δικαιώματα και να θέσει σαφώς τις συνθήκες σύμφωνα με τις
οποίες θα χρησιμοποιήσει το Internet.
Η σημασία των νέων ηλεκτρονικών μέσων και τεχνολογιών , ειδικότερα
δε της χρήσης του διαδικτύου , για το μάρκετινγκ έγκειται στη δυνατότητα
αύξησης μέσω αυτών των κερδών της επιχείρησης. Η αύξηση δε του
κέρδους μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ένα πρόγραμμα μάρκετινγκ που θα
επικεντρώνεται στους εξής στόχους:
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• την αύξηση των συναλλαγών και των πωλήσεων (π.χ. με την
προσαρμογή των προϊόντων στα ζητούμενα των πελατών, τη διεύρυνση της
αγοράς των πελατών, την αμφίδρομη επικοινωνία)
• τη μείωση του κόστους των συναλλαγών (π.χ. με την εξάλειψη
μεσαζόντων, νέα κανάλια ηλεκτρονικής διανομής για ορισμένα προϊόντα,
εικονικά καταστήματα)
• την πώληση των ιδίων πληροφοριών (π.χ. στα συναλλακτικά
συστήματα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών) καθώς και την αναβάθμιση της
επικοινωνίας με την αγορά στόχο, γεγονός που θα αυξήσει το κέρδος και θα
μειώσει το κόστος των επιχειρησιακών συναλλαγών.
Τη συνολική αξία της αύξησης των κερδών ονομάζει ο Glazer (1991)
«information intensity - ένταση πληροφοριών». To Internet μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στο μάρκετινγκ ως μέσον για την επίτευξη των παραπάνω.
Σύμφωνα με τον Vassos (1997) το Internet δεν είναι για μαζικό μάρκετινγκ
και μαζικές αγορές. Απευθύνεται σε ανθρώπους - άτομα με συγκεκριμένες
επιθυμίες, ανάγκες, προφίλ και ήθη. Δεν αποτελεί λοιπόν μια μαζική αγορά
60 εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά 60 εκατομμύρια αγορές, που η κάθε μια
περιλαμβάνει ένα άτομο. Ειδικότερα μέσω του διαδικτύου το μάρκετινγκ
μπορεί να εκπληρώσει πέραν της αύξησης των πωλήσεων και της μείωσης
του κόστους διάφορες λειτουργίες, όπως:
• Έρευνα αγοράς (καθορισμός αναγκών καταναλωτών, ανάλυση
ανταγωνιστών)
• Ανάπτυξη προϊόντων (μέτρηση αντιδράσεων καταναλωτών για τα
προϊόντα, λειτουργία επαναπληροφόρησης)
• Εισαγωγή νέου προϊόντος, δοκιμή προϊόντος
• Διαφοροποίηση, αλλαγή προϊόντος (βάσει επανατροφοδότησης
πληροφοριών από τους καταναλωτές, customer feedback)
• Σχεδιασμός προγράμματος μάρκετινγκ και διαφήμισης
• Αναβάθμιση της εικόνας/image της επιχείρησης και του προϊόντος
• Προσέλκυση της προσοχής, του ενδιαφέροντος και ανάπτυξη της
αγοραστικής πρόθεσης του πελάτη με την παρουσίαση των αναγκαίων

95

πληροφοριών και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων για τα προϊόντα (οι
παραδοσιακές τεχνικές στην προβολή της επανάληψης και της πειθούς
αντικαθίστανται στο Internet με αυτές της προσέλκυσης και της ωφέλειας)
• Υποστήριξη του πελάτη πριν την πώληση (ενημέρωση μέσω του
διαδικτύου)
• Υποστήριξη μετά την πώληση (επίλυση προβλημάτων, συνεχής
παροχή υπηρεσιών σέρβις)
Παραδοσιακό και Ηλεκτρονικό Marketing
Το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ προϋποθέτει μια διαφορετική προσέγγιση,
σύμφωνα με την οποίαν οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων μάρκετινγκ θα
πρέπει να διαμορφώσουν τη στρατηγική μάρκετινγκ στη σύγχρονη σημερινή
εποχή (Allen et al., 1998) .
Οι βασικές ιδιαιτερότητες στο μάρκετινγκ μέσω του Internet είναι ότι:
• το δυναμικό της αγοράς ανέρχεται σε μερικές δεκάδες εκατομμύρια
ανθρώπους

διασκορπισμένους

γεωγραφικά

που

χρησιμοποιούν

διαφορετικές γλώσσες, έχουν διαφορετική θρησκεία και διαφορετικές
συνήθειες, ήθη και έθιμα.
• Ο πελάτης επιλέγει μόνος του την πληροφόρηση, τον χρόνο και τη
διάρκεια έκθεσης.
• Η διανομή για ορισμένα προϊόντα γίνεται μέσω του διαδικτύου
ηλεκτρονικά, άρα υπάρχει μειωμένο κόστος και ταχύτητα παράδοσης.
Ο

προγραμματισμός,

σχεδιασμός,

υλοποίηση

και

έλεγχος

των

δραστηριοτήτων μάρκετινγκ διαφοροποιείται μέσα από το διαδίκτυο , το
οποίο οδηγεί σε διαφοροποιημένη προσέγγιση των κλασσικών αρχών.
Στον παρακάτω πίνακα γίνεται μια σύγκριση της κλασσικής στρατηγικής
προσέγγισης έναντι της στρατηγικής μέσα από το διαδίκτυο
Στρατηγική
προσέγγιση
μάρκετινγκ
Αγορά -στόχος

Μέσα από το διαδίκτυο
Αναγνώριση και ανταπόκριση
σε προτιμήσεις/ επιθυμίες
πελατών
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Παραδοσιακή
προσέγγιση
Τμηματοποίηση πελατών

Κανάλια
διανομής
Προγραμματισμό
ς
προϊόντων/
υπηρεσιών
Τιμολόγηση
προϊόντων/
υπηρεσιών
ΠροβολήΔιαφήμιση

Μέτρηση
αποτελεσματικότητας

on-line, άμεσα, ηλεκτρονικοί
διαμεσολαβητές
Εξατομικευμένη ανταπόκριση
στις ανάγκες του πελάτη

Διαμεσολαβητές,
καταστήματα λιανικής
Με βάση την έρευνα και
ανάπτυξη

Συμφωνία με τον κάθε πελάτη

Καθορισμός από τον
προσφέροντα για όλους
τους πελάτες
Παροχή πληροφορίας και
Προώθηση ενός ενιαίου
διαφημιστικών σύμφωνα με τα μηνύματος προς τους
συγκεκριμένα αιτήματα του
πελάτες - κλασσικά μέσα
πελάτη - «επιλεκτική
μαζικής ενημέρωσης, «push
διαφήμιση - advertising on
and sell»: επιλογή
demand»
προσφερόντων
Διατήρηση και πιστότητα
Κέρδος, μερίδιο αγοράς
πελατών, μέτρηση αξίας κάθε
πελάτη
Διαδικτυακό έναντι παραδοσιακού μάρκετινγκ

Πλεονεκτήματα του Internet Μάρκετινγκ
Παρακάτω επισημαίνονται τα βασικά πλεονεκτήματα εφαρμογής του
Internet marketing μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου σε μια

επιχείρηση

(Ellsworth J.H., Ellsworth M.V. 1995, http://www.xa.com/commerce.htm):
• Άμεση επικοινωνία με τους πελάτες. Με ελκυστικές και καλά
δομημένες παρουσιάσεις των προϊόντων, υπηρεσιών και των εφαρμογών
τους, δίνεται μια ολοκληρωμένη εικόνα στους πελάτες, με αποτέλεσμα τη
μείωση του κύκλου των πωλήσεων και τη μείωση του κόστους ενημέρωσης
και επικοινωνίας.
• Δίνεται η δυνατότητα σε κάθε μεγέθους επιχείρηση να απευθυνθεί
στην παγκόσμια αγορά, μια αγορά εκατομμυρίων καταναλωτών.
• Δυνατότητα

μετρήσεων

αποτελεσματικότητα

και

διεξαγωγής

ερευνών Βαθμός ικανοποίησης των πελατών από συγκεκριμένο προϊόν, τα
επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός νέου προϊόντος, κ.ά.)
• Αναβάθμιση του σέρβις στον πελάτη και μείωση του κόστους
υποστήριξης.
• On line και just in time εξυπηρέτηση των πελατών.
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• Δυνατότητα εφαρμογής του relationship marketing. Αύξηση της
αφοσίωσης του πελάτη και αναβάθμιση της επικοινωνίας επιχείρησης καταναλωτή.
• Ευελιξία

προσαρμογής

της

επιχείρησης

στις

αλλαγές

της

αγοράς.(αλλαγή τιμών, καθορισμός βραχυχρόνιων προσφορών, δοκιμές
προϊόντων, κ.ά.). Η ενημέρωση των στοιχείων σε μια ηλεκτρονική σελίδα
είναι εύκολη και ταχύτατη, λόγω της φύσης του μέσου. Αντίθετα, αν η εταιρία
θελήσει να ενημερώσει τον έντυπο κατάλογο και να τον διανείμει, το κόστος
και ο χρόνος που θα χρειαστούν είναι σαφώς μεγαλύτερα.
• On line παράδοση πληροφοριακού υλικού και άλλων προϊόντων
π.χ. λογισμικού, ηλεκτρονικών εφημερίδων, κ.ά.).
• On line συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις. Το δίκτυο διανομής, οι
μεσάζοντες, οι αντιπρόσωποι, οι πωλητές μπορούν να επικοινωνούν
καθημερινά και να ζητούν πληροφορίες για τα προϊόντα.
• Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τους προμηθευτές.
• Δυνατότητα

άμεσης

παρακολούθησης

των

ανταγωνιστικών

προϊόντων.
• Χαμηλότερο κόστος προϊόντος και μικρότερος χρόνος παράδοσης.
Προβλήματα του Internet Μάρκετινγκ
Η εξέλιξη και η ανάπτυξη του μάρκετινγκ και των πωλήσεων μέσα από το
διαδίκτυο δεν υπήρξε τόσο μεγάλη, όσο αναμένονταν, με αποτέλεσμα για τις
περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα να σημαίνει απλά την παρουσία
τους με μια ηλεκτρονική σελίδα.
Το πλήθος των διευκολύνσεων που παρέχει το διαδίκτυο και η ανάπτυξη
του ηλεκτρονικού εμπορίου συνοδεύεται από μια σειρά προβληματισμών ή
μύθων (Rubin 1997), οι σημαντικότεροι , από τους οποίους παρουσιάζονται
παρακάτω:
• Δεν έχουν όλοι οι υποψήφιοι πελάτες ή η αγορά -στόχος
πρόσβαση στο διαδίκτυο, οπότε στο στάδιο τουλάχιστον της σημερινής
εξέλιξης, δεν είναι δυνατόν

να χρησιμοποιηθεί από μόνο του ως
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αποκλειστικό

μέσο

προώθησης

των

προϊόντων,

παρά

μόνον

συμπληρωματικά πέραν των κλασικών μέσων.
• Στα περισσότερα προϊόντα, ειδικότερα αυτά με υλική υπόσταση, η
συναλλαγή ολοκληρώνεται με τη φυσική παράδοση του προϊόντος με τις
κλασσικές μεθόδους του ταχυδρομείου ή των ιδιωτικών εταιριών διανομής
εμπορευμάτων. Η έλλειψη κάποιου κεντρικού συντονισμού και ευρετηρίου
που να εγγυάται την ταχύτητα, την αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα του
δικτύου (device certification). Το Internet δεν διαθέτει

(ούτε έχει τέτοιο

σκοπό) κάποιο κεντρικό σύστημα ταξινόμησης και ελέγχου και η οργάνωση
στις μηχανές αναζήτησης δεν διευκολύνει πάντα τον εντοπισμό των
πληροφοριών , που επιθυμεί ο χρήστης.
• Δεν υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξει η επιχείρηση τον αποδέκτη,
αλλά ο αποδέκτης μάλλον επιλέγει να επικοινωνήσει με την επιχείρηση. Το
ίδιο δηλαδή στοιχείο που αναφέρθηκε ως πλεονέκτημα, καθόσον επιτρέπει
την ελεύθερη επιλογή του αποδέκτη , γεγονός που σημαίνει την ύπαρξη
ενδιαφέροντος και τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με την επιχείρηση, τώρα
μπορούμε να το εκλάβουμε και ως μειονέκτημα, σε σχέση με τα κλασσικά
μέσα προώθησης προϊόντων. Συγχρόνως θα πρέπει κατά τη διαμόρφωση
του μηνύματος να ληφθούν υπόψη οι διαφοροποιήσεις του κοινού ως προς
την γλώσσα, τη νοοτροπία και τα λοιπά χαρακτηριστικά.
• Μειώνεται η επικοινωνία ανθρώπου με άνθρωπο. Ο ανθρώπινος
παράγοντας, ενώ υπάρχει, είναι ουσιαστικά κρυμμένος πίσω από τις
πληροφορίες, που δίνει η σελίδα.
• Δεν κατασκευάζει κανείς μια ηλεκτρονική σελίδα και μετά την
ξεχνάει. Η ηλεκτρονική παρουσία απαιτεί τη συνεχή φροντίδα για τη
διατήρηση της ελκυστικότητας και τη συγκέντρωση του ενδιαφέροντος των
χρηστών, ώστε να την επιλέξουν. Υπάρχουν βασικά διάφοροι τρόποι για την
προώθηση της σελίδας: αναφέροντας τη διεύθυνση στις κλασσικές
διαφημίσεις, αγοράζοντας διαφημιστικό χώρο σε άλλα sites, με τη σύνδεση
μέσω άλλων sites, μέσα από newsgroups (εφόσον αφορά τον κύκλο
ενδιαφερόντων των ομάδων συζήτησης) ή

με την αγορά διαφημιστικού

χώρου σε σελίδες που έχουν μεγάλη κίνηση (webbanners).
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• Η μεγάλη ευκολία πρόσβασης και επομένως η μικρή δυνατότητα
ασφάλειας, όσον αφορά την πληροφορία, αλλά και ασφάλεια στις
οικονομικές συναλλαγές. Λόγω αυτής της σοβαρότατης έλλειψης ασφαλείας,
συνήθως οι χρήστες χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για μία απλή περιήγηση,
δηλαδή ουσιαστικά πληροφόρηση, και όχι για την πραγματοποίηση αγοράς
προϊόντος. Η ασφάλεια στο ηλεκτρονικό εμπόριο είναι πρωταρχικής
σημασίας , τόσο για τον πελάτη , όσο και την ίδια την εταιρία. Η έλλειψη ενός
απόλυτα

ασφαλούς

μοντέλου

συναλλαγών

στο

διαδίκτυο

θεωρείται

σημαντικό εμπόδιο εισόδου για πολλούς καταναλωτές, αλλά και για τις
επιχειρήσεις, που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά αυτή, είτε ως
αγοραστές, είτε ως πωλητές αγαθών και υπηρεσιών. Το θέμα της ασφάλειας
ανακύπτει από την ανάγκη αποστολής του αριθμού της πιστωτικής κάρτας
του πελάτη, κάτι όμως που γίνεται και στις φυσικές συναλλαγές, εφόσον
χρησιμοποιηθεί η κάρτα. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών ως
προσφορότερη μέθοδος έχει επιλεγεί η κρυπτογράφηση. ΄Ετσι είτε τα
δεδομένα

στέλνονται

κρυπτογραφημένα,

είτε

διατηρούνται

κρυπτογραφημένα στις βάσεις δεδομένων των εταιριών. Οι μέθοδοι αυτές σε
συνδυασμό και με άλλες τεχνικές ασφάλειας προσπαθούν να εκπληρώσουν
τις απαιτήσεις για ασφάλεια των συναλλαγών, που συνοψίζονται στην:
ιδιωτικότητα,

εμπιστευτικότηα,

ακεραιότητα

και

δεσμευτικότητα

(nonrefutalility) (Palmer & Kliewer 1997). Για το λόγο ατό έχουν αναπτυχθεί
διάφορες τεχνολογίες με σκοπό την προστασία των πληροφοριών που
ταξιδεύουν μέσω διαδικτύου. Ένα τέτοιο πρωτόκολλο είναι και το SSl
(Secure Socket Layer) που αναπτύχθηκε από την εταιρία Netscape, το
οποίο αρχικά κρυπτογραφεί τα δεδομένα πριν την αποστολή και σε δεύτερο
στάδιο τα αποκρυπτογραφεί μετά την παραλαβή και το πρότυπο SET που
έχει αναπτυχθεί από τις εταιρίες MasterCard και Visa.
• Συναλλαγματικές ισορροπίες. Οι κυβερνήσεις προσπαθούν να
ελέγχουν την εισροή και εκροή συναλλάγματος , ώστε το άνοιγμα να μην
είναι μεγάλο.Η διάδοση του ηλεκτρονικού εμπορίου, πραγματοποίηση
αγορών

μέσω

του

δικτύου

επέφερε

σημαντικές

αλλαγές

στις

συναλλαγματικές ισορροπίες μεταξύ των κρατών. Μια και τα περισσότερα
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δικτυακά καταστήματα βρίσκονται στις ΗΠΑ, τεράστια ποσά συναλλάγματος
φεύγουν από τις χώρες της Ευρώπης με προορισμό τις ΗΠΑ. Το πρόβλημα
γίνεται πιο έντονο για μια χώρα με ένα ήδη βεβαρημένο συναλλαγματικό
ισοζύγιο.
• Έλλειψη

πλήρους

νομοθετικής

κάλυψης

σε

θέματα

που

προκύπτουν από το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και τη χρήση του διαδικτύου για
επιχειρησιακές

συναλλαγές.

Κρίνεται

αναγκαία

η

νομοθετικού πλαισίου και η αναθεώρηση του ισχύοντος.
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θέσπιση

ειδικού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Γυναίκα Επιχειρηματίας και
Νέες Τεχνολογίες

Εισαγωγικά για το Internet
Το Internet (Διαδίκτυο) είναι το “Δίκτυο των δικτύων”, μια συλλογή δηλ.
από διασυνδεδεμένους Η/Υ και δίκτυα Η/Υ που επικοινωνούν μεταξύ τους με
βάση ένα σύνολο πρωτοκόλλων. Με τα πρωτόκολλα αυτά γίνεται δυνατή η
επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών (πολλές φορές μη συμβατών μεταξύ τους)
που βρίσκονται σε διαφορετικά δίκτυα καθώς και η χρησιμοποίηση των
υπηρεσιών ενός από αυτά τα δίκτυα από τα υπόλοιπα.
Η εξάπλωση που έχει γνωρίσει το Internet τα τελευταία χρόνια, δεν έχει
ιστορικό προηγούμενο. Ο αριθμός των υπολογιστών που συνδέονται σ’ αυτό
αυξάνεται με ρυθμό γεωμετρικής προόδου, και το είδος των χρηστών που
περιέχει, περιλαμβάνει κάθε είδους ανθρώπους. Μέσα από τη χρήση του
Internet πραγματοποιείται η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών καθώς ο κάθε
άνθρωπος έχει το δικό του βήμα προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του
και να υποστηρίξει τις ιδέες του. Μέσα από το Internet, μπορεί να
πραγματοποιηθεί

κάθε

είδους

δραστηριότητα

από

τη

δημοσίευση

επιστημονικών εργασιών και ερευνητικών αποτελεσμάτων, μέχρι τη
διεξαγωγή εμπορικών συναλλαγών και ηλεκτρονικού εμπορίου.
Υπηρεσίες του Internet
Η ευρεία χρήση του παγκοσμίου διαδικτύου από εκατομμύρια χρήστες σε
όλο τον κόσμο, κατέστησε επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας κάποιων
υπηρεσιών, οι οποίες θα διευκόλυναν τους χρήστες στο έργο τους,
εξοικονομώντας με τον τρόπο αυτό τόσο χρόνο όσο και χρήμα. Πράγματι, οι
υπηρεσίες αυτές που αναπτύχθηκαν σταδιακά και με την πάροδο του
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χρόνου, έχουν δώσει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη του δικτύου να εργασθεί
με αυτό με ένα απλό και ταυτόχρονα αποδοτικό τρόπο. Οι πιο σημαντικές
από τις υπηρεσίες του Internet είναι οι ακόλουθες :
•

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)

•

Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων (FTP)

•

Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web)

•

Ηλεκτρονική συνδιάσκεψη (IRC)

Σήμερα η πλειονότητα των χρηστών του Internet, όταν αναφέρονται στη
χρήση του διαδικτύου εννοούν ότι χρησιμοποιούν την υπηρεσία του
παγκόσμιου ιστού (World Wide Web – WWW). Χρησιμοποιώντας εξελιγμένα
προγράμματα πλοήγησης στο Internet, που αναφέρονται σαν Browsers (πχ
Internet Explorer της Microsoft, Netscape Communicator της Netscape),
αποκτούν εύκολα και γρήγορα πρόσβαση σε πολλές διαφορετικές μορφές
δεδομένων και ταυτόχρονα υλοποιούν όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται
παραπάνω.
Επαγγελματικές εφαρμογές του Internet
Όπως είναι γνωστό το Internet αποτελεί έναν τεράστιο φορέα ανάπτυξης
και χρησιμοποίησης μιας πληθώρας επαγγελματικών και εμπορικών
δραστηριοτήτων, οι οποίες παρέχουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και
επιπλέον μεγαλύτερη ταχύτητα. Οι κυριότερες από τις επαγγελματικές αυτές
δραστηριότητες, είναι οι ακόλουθες:
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•

Έρευνα και ανάπτυξη : Είναι γνωστό πως το Internet

γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα στους χώρους των πανεπιστημίων,
αποτελώντας το ιδανικό μέσο προσπέλασης των γνώσεων και των
εξελίξεων

οποιασδήποτε επιστημονικής περιοχής. Η

ίδια

κατάσταση παρατηρείται και σήμερα αλλά σε πολύ μεγαλύτερη
κλίμακα. Το προσωπικό των τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης
των εταιρειών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, χρησιμοποιεί το
Internet για την αναζήτηση συγγραμμάτων και επιστημονικών
ανακοινώσεων.
•

Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης : Πολλές εταιρείες

υπολογιστών και επικοινωνιών έχουν ήδη κόμβους στο Internet,
προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους τόσο σε
ενημερωτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Εάν κάποιος πελάτης
αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ή έχει κάποια εξειδικευμένη
απαίτηση, επικοινωνεί με την εταιρεία μέσω του κόμβου της, και
δέχεται κάθε είδους τεχνική υποστήριξη, από απλές συμβουλές και
οδηγίες μέχρι και ολόκληρα προγράμματα τα οποία μπορεί να
κατεβάσει

στον

προσωπικό

του

υπολογιστή

μέσω

μιας

διαδικασίας FTP.
•

Ηλεκτρονικό εμπόριο : Αποτελεί πλέον πραγματικότητα,

τουλάχιστον σε ορισμένα επίπεδα λειτουργίας του. Η χρήση του
εξαπλώνεται με ρυθμό κατά πολύ μεγαλύτερο και από τις πιο
αισιόδοξες προβλέψεις, δημιουργώντας μια νέα αγορά προϊόντων
και υπηρεσιών.

Πρόκειται για το ισοδύναμο του συμβατικού

εμπορίου το οποίο πραγματοποιείται εξολοκλήρου μέσω του
Internet. Εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια του εμπορικού κύκλου,
από την προμήθεια πρώτων υλών μέχρι και το τελευταίο σημείο
κατανάλωσης

και

παράδοσης

του

προϊόντος.

Καλύπτει

δραστηριότητες του έμμεσου ηλεκτρονικού εμπορίου (ηλεκτρονική
παραγγελία προϊόντων που παραδίδονται με παραδοσιακό τρόπο
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όπως ταχυδρομείο και εταιρίες διανομής) και του άμεσου
ηλεκτρονικού εμπορίου (ηλεκτρονική παραγγελία και παράδοση
άυλων προϊόντων και υπηρεσιών

όπως λογισμικό, υπηρεσίες

πληροφόρησης κλπ).
Αποτελεί

μια

πραγματική

πρόοδο

στον

τομέα

των

εμπορικών

συναλλαγών και μπορεί να αποδειχθεί εργαλείο ιδιαίτερα πλεονεκτικό για τις
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θα αποφασίσουν να το υιοθετήσουν.
Προσβλέπει κυρίως

στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των

επιχειρήσεων. Ειδικότερα, επιτρέπει τη διεύρυνση και τη βελτίωση του
διαλόγου μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών που μπορεί να καταλήξει
στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και στην παροχή καλύτερης
εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Αν και οι ηλεκτρονικές αγορές βρίσκονται
ακόμη σε αρκετά πρώιμο στάδιο, εν τούτοις υπάρχουν αρκετοί κόμβοι που
επιτρέπουν στο χρήστη να αγοράσει προϊόντα κάθε είδους – από βιβλία,
περιοδικά, μέχρι software και δίσκους μουσικής – τα οποία εξοφλεί μέσω της
πιστωτικής του κάρτας. Τα μεγαλύτερα οφέλη θα προκύψουν για τις
επιχειρήσεις που είναι πρόθυμες να αλλάξουν την οργάνωσή τους και τις
επιχειρησιακές τους διαδικασίες ώστε να εκμεταλλευθούν στα μέγιστα τις
ευκαιρίες

που

προσφέρει

το

Ηλεκτρονικό

http://www.ispo.cec.be/ecommerce/introduc.htm/INTRODUCTION).

Βασίζονται στη δουλειά:
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Εμπόριο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Τα Κείμενα του CD

Στο Παράρτημα αυτό παρατίθενται τα πλήρη κείμενα στα οποία βασίστηκε
αυτή η εργασία, μετασχηματίζοντάς τα σε πολυμεσική – εκπαιδευτική μορφή.
Τα κείμενα είναι από την εργασία με τίτλο «Γυναίκα και Επιχειρηματικότητα:
πώς να ξεκινήσετε και να διευθύνετε τη δική σας επιχείρηση» των Άννα
Τριχοπούλου, Ελεονώρας Καρασαββίδου και Άννα Ψαρρά του Κέντρου
Στήριξης και Προώθησης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας «ΕΡΓΑΝΗ».

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Μικρή και Μεσαία Επιχείρηση
Η αναβίωση του ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
Η κυριαρχία των ΜΜΕ
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), επιχειρήσεις με λιγότερους
από 250 εργαζομένους, κυριαρχούν καθώς απορροφούν πάνω από το 65% της απασχόλησης (67
εκατομμύρια εργαζομένων), 50% των επενδύσεων, 60% του πλούτου της και αντιπροσωπεύουν
πάνω από το 86% του συνολικού αριθμού (15,7 εκατομμύρια ΜΜΕ) των επιχειρήσεων. Μια
επιχείρηση για να θεωρηθεί μικρομεσαία, πρέπει να έχει λιγότερους από 250 εργαζομένους και έναν
ετήσιο κύκλο που δεν υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια ECU ή έναν ετήσιο ισολογισμό όχι υψηλότερο
από 27 εκατομμύρια ECU. Μικρού μεγέθους θεωρείται η επιχείρηση που έχει λιγότερους από 50
εργαζομένους, ετήσιο κύκλο εργασιών όχι υψηλότερο από 7 εκατομμύρια ECU ή έναν ετήσιο
ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ECU. Ως πολύ μικρή επιχείρηση θεωρείται μια
επιχείρηση που έχει λιγότερους από 10 εργαζομένους. Επίσης, βασικό κριτήριο για να θεωρηθεί μια
επιχείρηση ως ΜΜΕ, είναι η «ανεξαρτησία» της. Συγκεκριμένα, δεν μπορεί να ανήκει περισσότερο
από το 25% του κεφαλαίου της σε μια μεγάλη επιχείρηση ή όμιλο μεγάλων επιχειρήσεων 1 , σύμφωνα
με σύσταση που υιοθετήθηκε στις 3/4/1996 (αριθ. 96/280/Ε.Ε.) μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
Η Ελλάδα χώρα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ε.Ε. σε πληθυσμό μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το
ποσοστό των πολύ μικρών επιχειρήσεων (1-10 απασχολούμενοι) ξεπερνάει το 96% και μαζί με τις
μικρές επιχειρήσεις (10-50) το 99% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων το οποίο απορροφά
1

«Ευρώπη χωρίς σύνορα», μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο, 1996, αρ. 3. “EURO-INFO, Το δελτίο για την
πολιτική της επιχείρησης, Μάρτιος 1999, σελ.7.
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πάνω από το 60% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων σε επιχειρήσεις. 2 Επιπλέον, η Ελλάδα
μαζί με την Ιταλία, Πορτογαλία και την Ισπανία, παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ΜΜΕ:
πάνω από 50 επιχειρήσεις αναλογούν σε 1.000 κατοίκους. 3
Οι ΜΜΕ δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat στις χώρες που στις οικονομίες τους επικρατούν οι ΜΜΕ,
αυτές οι επιχειρήσεις, (i) δημιούργησαν κατά την περίοδο της ανάπτυξης 1988-1992 νέες θέσεις
εργασίας σε ποσοστό πάνω από το διπλάσιο του μέσου ευρωπαϊκού όρου, και (ii) παρουσίασαν την
περίοδο της ύφεσης 1992-1996 απώλεια της απασχόλησης σε ποσοστό ελαφρώς μικρότερο από το
ένα τέταρτο του μέσου ευρωπαϊκού όρου. 4
Η μικρομεσαία επιχείρηση, ένα από τα πιο σημαντικά φαινόμενα της δεκαετίας του ’80
Σήμερα, η μικρομεσαία επιχείρηση και ιδίως η μικρή επιχείρηση θεωρείται ένα από τα πιο
σημαντικά φαινόμενα της δεκαετίας του ’80 και έχει συγκεντρώσει την προσοχή οικονομολόγων,
κοινωνιολόγων, πολιτικών, ψυχολόγων, αλλά και Κυβερνήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι λόγοι
στους οποίους οφείλεται αυτή η αναβάθμιση του ρόλου των ΜΜΕ είναι διάφοροι και θα πρέπει να
αναφερθεί ότι δεν εξηγούν πλήρως τη νέα αυτή πραγματικότητα. Οι πιο σημαντικοί πάντως φαίνεται
να είναι: 5
α) Η μετατόπιση της παραγωγής που σημειώνεται τις δύο τελευταίες δεκαετίες από τους
παραδοσιακούς βιομηχανικούς κλάδους σε νέες βιομηχανίες έντασης πληροφορίας, καθώς και η
εκπληκτική διεύρυνση του τομέα υπηρεσιών: το 73% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων στην
Ε.Ε. αφορά στον τομέα των υπηρεσιών.
Εδώ πρέπει να συμπληρωθεί ότι η πλειοψηφία των μικρών επιχειρήσεων στην Ε.Ε. είναι έντασης
εργασίας και συγκεντρώνεται στους κλάδους παροχής υπηρεσιών. 6
β) Η εξέλιξη της τεχνολογίας, και κυρίως της τεχνολογίας της πληροφορικής, η οποία σε σχέση
με κάθε προηγούμενη τεχνολογία, είναι σημαντικά πιο φθηνή, μικρότερη σε όγκο, περισσότερο
αξιόπιστη και ευέλικτη και πολύ πιο προσιτή ως προς τη διείσδυσή της σε μικρές επιχειρήσεις.
γ) Η στρατηγική των μεγάλων επιχειρήσεων σύμφωνα με την οποία για να περιορίσουν κυρίως
την αβεβαιότητα και ταυτόχρονα να είναι ευέλικτες, από τη μια διεισδύουν (με συγχωνεύσεις και
εξαγορές) σε νέες και συχνά άσχετες μεταξύ τους αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και από την
άλλη, «ξεφορτώνονται» όλο και περισσότερες δραστηριότητες ή και ολόκληρες επιχειρησιακές
μονάδες, κρατώντας μόνο έναν πυρήνα κρισίμων γι’ αυτές δραστηριοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο,
ανοίγει μια μεγάλη περιοχή δράσης για τις ΜΜΕ (κύρια με τη μορφή υπεργολαβιών, ίδρυση νέων
μικρών επιχειρήσεων, franchising κ.ά.)
δ) Η τελευταία οικονομική κρίση, η εντεινόμενη ανεργία και η αβεβαιότητα της παραδοσιακής
έννοιας που είχε η καριέρα, ώθησε όλο και μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων στην αυτοαπασχόληση.
ε) Η ανάπτυξη πολιτικών και η λήψη μέτρων τόσο σε επίπεδο Ε.Ε. όσο και σε αυτό των κρατών
μελών για την ενθάρρυνση και τη στήριξη κάθε προσπάθειας ίδρυσης μικρών επιχειρήσεων. Αυτό
διότι βλέπουν τις μικρές επιχειρήσεις ως λύση στο πρόβλημα της ανεργίας, αλλά και της έντασης
των εργασιακών σχέσεων. Παράλληλα όμως πρέπει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη μικρών
επιχειρήσεων συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας νοοτροπίας εμπιστοσύνης στις δυνάμεις και
ικανότητες του ατόμου, ενισχύει το αίσθημα της ατομικής ευθύνης, με την έννοια ότι ο καθένας
φέρει την ευθύνη για να τα βγάλει πέρα στη ζωή του και διευκολύνει με αυτόν τον τρόπο τα κράτη
να παίρνουν μέτρα περιορισμού των κοινωνικών παροχών.
Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη και στήριξη των ΜΜΕ

2

Adapt, οπ.π., σελ.7.
Adapt, οπ.π., σελ.7.
4
D. Storey, “The role of SME in European Job Creation. Key Issues for Policy and Research” στο έργο
που εκδόθηκε από τους M. Giaoutzi, P. Nijkamp, D. Storey “Small and Medium Enterprises and
Regional Development”, Routledge, London, 1980, σελ. 11-15
5
R. Scase, R. Goffee “The real world of Small Business Owner”, Groom Helm, London, 1980, σελ. 1115. D. Storey, οπ. π., σελ. 144-153. J. Curran, R. Blackburn “Paths of Enterprise : The future of the
small business” Univ. Kent, 1991, σελ. 1-17.
6
«Ευρώπη χωρίς σύνορα», οπ.π., 1991.
3
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Το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη και ανάπτυξη των ΜΜΕ
Ξεκινάει από το 1970, όταν για πρώτη φορά αναγνωρίζεται η ανάγκη ύπαρξης συγκεκριμένης
πολιτικής για τις ΜΜΕ και κορυφώνεται το 1986 (Ιούνιος) με την ίδρυση συγκεκριμένης
δραστηριότητας για τις ΜΜΕ στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SME TaskForce) και την
ανάπτυξη σχεδιασμού για τις ΜΜΕ (SME Action Programme). Βασικοί στόχοι του σχεδιασμού
αυτού που εκφράστηκαν στη συνέχεια με σειρά ειδικών προγραμμάτων ήταν 7 :
α) Βελτίωση του περιβάλλοντος για την ίδρυση και την ανάπτυξη των ΜΜΕ μέσα στην αγορά
της Ε.Ε., όπως η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος και η διαμόρφωση θετικού προς τις ΜΜΕ
διοικητικού, θεσμικού, φορολογικού και κοινωνικού πλαισίου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου
(1994-1999) προβλέπεται η χρησιμοποίηση 1 δισ. ECU για την ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων
που βρίσκονται σε υποβαθμισμένες περιοχές της Ένωσης. Επίσης, προβλέπεται η εφαρμογή
πολιτικών για την ίδρυση και λειτουργία μικρών επιχειρήσεων με τη μείωση του διοικητικού φόρτου
και η καλύτερη χρηματοδότησή τους.
β) Υποστήριξη των ΜΜΕ σε ανάγκες για ευελιξία και χρηματοδότηση, κυρίως, για επιμόρφωση,
διευκόλυνση εξαγωγών, διασυνοριακές συνεργασίες, ενθάρρυνση – υποστήριξη καινοτομιών, δίκτυα
– συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και περιφερειών, καθώς και υποστήριξή τους με κεφάλαια.
Σημαντική είναι επίσης η προσπάθεια που καταβάλλεται για την καλύτερη πληροφόρηση της ΜΜΕ
σε θέματα όπως το πώς θα πραγματοποιήσει πωλήσεις ή θα προμηθευτεί προϊόντα μιας επιχείρησης
σε μια άλλη χώρα της Ε.Ε., πως μπορεί να ενισχυθεί από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο ή να
πάρει μέρος σε ένα κοινοτικό πρόγραμμα έρευνας – λειτουργούν ήδη στην Ε.Ε. 233 Ευρωπαϊκά
Κέντρα Πληροφόρησης (ΕΚΠ) που είναι επιφορτισμένα να δίνουν τέτοιου είδους απαντήσεις στις
ΜΜΕ ή να τις παραπέμπουν στον αρμόδιο κάθε φορά οργανισμό ή υπηρεσία. 8
Πέρα από τις δράσεις και τα μέτρα της Ε.Ε. που αναφέρονται ειδικά στις ΜΜΕ υπάρχουν και
άλλα προγράμματα – δράσεις, που στα πλαίσιά τους δίδεται στήριξη προς τις ΜΜΕ. Ενδεικτικά
αναφέρεται η πρωτοβουλία της ADAPT (το ευρύτερο διακρατικό δίκτυο ανθρωπίνων πόρων στην
Ε.Ε. και ενδεχομένως σε όλον τον κόσμο) που έχει ως αντικείμενο την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων που επιφέρει η βιομηχανική αλλαγή στις θέσεις εργασίας και κυρίως σε αυτές που είναι
περισσότερο ευάλωτες.
Μεγάλο μέρος των προγραμμάτων της δράσης ADAPT επικεντρώνεται άμεσα στα προβλήματα,
τις ανάγκες και τη δυναμική των μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ), όπως η πρόβλεψη των αναγκών της
επιχειρηματικότητας και των ανθρώπινων πόρων των ΜΜΕ, καθώς και η κατάρτιση στις μικρές
επιχειρήσεις. 9
Οι ΜΜΕ υστερούν σε κατάρτιση, δεξιότητες και πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και
καινοτομίες.
Κίνδυνοι:
Στη σύγχρονη κοινωνία της έντασης της πληροφόρησης και γνώσης και κάτω από την πίεση της
παγκοσμιοποίησης και της όξυνσης του διεθνούς ανταγωνισμού, η συνεχής κατάρτιση, οι
καινοτομίες και η ανάπτυξη από την πλευρά των εργαζομένων νέων δεξιοτήτων, αποτελούν περιοχές
– κλειδιά.
Οι ΜΜΕ στην Ε.Ε. σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, διατρέχουν τους εξής
κινδύνους: ελάχιστες επιχειρήσεις από αυτές που έχουν κάτω των 10 εργαζομένων έχουν κάποια
πρόσβαση στη συνεχιζόμενη κατάρτιση. Το ίδιο παρατηρείται και στο 60% των επιχειρήσεων με
πάνω από 10 απασχολούμενους. Όσον αφορά στις καινοτομίες και στην απορρόφηση νέων
τεχνολογιών ή πρακτικών στις διαδικασίες και στις μεθόδους εργασίας, αρκεί να σημειωθεί ότι οι
ΜΜΕ:

7

Kenneth Dyson, “Small and Medium Sized Enterprises : Your guide to Opportunities in Europe”,
Spicers European Policy Reports, Univ of Bradford / Spicers Centre for Europe Ltd, 1990, σελ. 15-18.
8
«Ευρώπη χωρίς σύνορα», όπ.π. 1998, 6/7. Μπορεί κανείς να ζητήσει τον κατάλογο των ΕΚΠ στην
ηλεκτρονική διεύθυνση central.admin.eic.@fcis.cec.eu.int. Επίσης, μπορεί κανείς να συμβουλευτεί –
ειδικά για τους εμπόρους – τον «Οδηγό ευρώ των εμπόρων» στη διεύθυνση του Internet:
(http://www.ammue.org) ή να προμηθευτεί δωρεάν από τη διεύθυνση (26, rue de la Pépinière, F75008, Paris).
9
Adapt, οπ.π., σελ. 5
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(i) Καινοτομούν μόνο κατά 30%-60% σε σύγκριση με τα επίπεδα τα οποία επιτυγχάνουν οι
μεγάλες επιχειρήσεις. Κανένα κράτος μέλος δεν διαθέτει πάνω από το 50% των ΜΜΕ που να
καινοτομεί στις παραγωγικές διαδικασίες ή στο προϊόν, ή στην οργάνωση της εργασίας (σε μερικά
κράτη παρατηρείται κάτω του 25%),
(ii) Το 65% των ευρωπαϊκών ΜΜΕ (10,2 εκ.) είναι ανίκανες να ενσωματώσουν τις νέες
τεχνολογίες στις διαδικασίες και στις μεθόδους οργάνωσης της εργασίας, αλλά και της
πληροφόρησής τους. 10
Το 1997, η Ε.Ε. προώθησε πρωτοβουλίες για να βοηθήσει τις καινοτόμες ΜΜΕ από
τεχνολογικής πλευράς, όπως το πρόγραμμα I-TEC στα πλαίσια του οποίου υπάρχουν σήμερα 13
ταμεία επενδυτικών κεφαλαίων με συνολική ικανότητα επενδύσεων 600 εκ. ECU, από τα οποία τα
250 εκ. προορίζονται για επιχειρηματικές δραστηριότητες εκκίνησης.
Το Μάιο του 1998, η Ε.Ε. εκπόνησε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει τρεις συμπληρωματικούς
μηχανισμούς χρηματοδότησης και στήριξης των καινοτόμων ΜΜΕ ύψους 450 εκ. (περίοδος 19982000). Πρόκειται για το μηχανισμό ETF-Start up που θα υποστηρίζει επί μία δεκαετία ειδικευμένες
στις νέες τεχνολογίες ΜΜΕ κεφαλαίων κινδύνου. Το μηχανισμό Joint European Venture που θα
στηρίξει διεθνικές κοινές επιχειρήσεις (ΜΜΕ εγκατεστημένες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες). Ο
τρίτος μηχανισμός έχει ως στόχο την παροχή εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ που επιθυμούν να πάρουν
δάνεια για να αναπτυχθούν. 11 Αποτελεσματικό επίσης εργαλείο για τη δημιουργία ΜΜΕ, για τη
στήριξή τους στη φάση έναρξης και την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξής τους αποτελεί ο θεσμός των
«φυτωρίων επιχειρήσεων». Πρόκειται για δομές που προσφέρουν ένα σύνολο υπηρεσιών, σε τιμές
προσαρμοσμένες στις ΜΜΕ όπως: βοήθεια για τη διαχείριση, οικονομική στήριξη, χώρο, υπηρεσίες
γραμματείας, κατάρτιση 12
Πάντως, θα πρέπει παράλληλα να επισημανθεί ότι ενώ υπάρχουν πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα
στήριξης των ΜΜΕ με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της δυνατότητας
ανάπτυξής τους, καθώς και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τα προγράμματα αυτά δεν
αξιοποιούνται πλήρως από τις ΜΜΕ. Από πρόσφατη έρευνα ομάδας ειδικών που ανέλαβε, μετά από
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη διεξαγωγή έρευνας για τη διερεύνηση των εμποδίων που
αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στη συμμετοχή τους στα συγκεκριμένα προγράμματα στήριξης, προκύπτει
ότι οι κυριότερες δυσκολίες πρόσβασης οφείλονται:
v) στην έλλειψη πληροφόρησης,
vi) στο γεγονός ότι τα προγράμματα δεν είναι επαρκώς προσαρμοσμένα στις ανάγκες των
ΜΜΕ,
vii) στις διαδικασίες οι οποίες θεωρούνται από τη ΜΜΕ πολύ γραφειοκρατικές και
viii) στην έλλειψη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ. Ήδη
μελετάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διαμόρφωση σύστασης που θα αποβλέπει στη βελτίωση
της πρόσβασης των ΜΜΕ στα κοινοτικά προγράμματα. 13
Εντούτοις, σήμερα η Ε.Ε. κρίνει ότι οι ΜΜΕ εξακολουθούν να κατέχουν θέση-κλειδί,
«βηματοδότη» στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και θεωρεί αναγκαία την ενεργή ενθάρρυνσή τους
για να επιτύχουν την αύξηση της σταθερής απασχόλησης στο μέλλον. Με αυτή την έννοια, το
περιβάλλον σε επίπεδο Ε.Ε. και οι προοπτικές όσον αφορά στις ΜΜΕ διαφαίνεται ότι θα
εξακολουθήσουν να είναι ευνοϊκές.
Στην Ελλάδα, ο κύριος και επίσημος φορέας άσκησης της εθνικής πολιτικής και της υποστήριξης
των ΜΜΕ είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας
(Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.). Ο οργανισμός αυτός παρέχει γενικότερη υποστήριξη στις ΜΜΕ (συμβουλές,
πληροφόρηση, κατάρτιση, οργάνωση εκθέσεων, κ.ά.), χορηγεί δάνεια, αξιολογεί τις αιτήσεις για τη

10

Adapt, οπ.π., σελ. 7-11. Ενδεικτικά, επίσης, αναφέρεται ότι στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε
στις 8-9/2/1999 στο Παρίσι με θέμα την εξέταση του τρόπου με τον οποίο το Internet θα μπορούσε να
συμβάλει στην καλύτερη αξιοποίηση των προσφερόμενων στις ΜΜΕ υπηρεσιών στήριξης από την
Ε.Ε., αποδείχθηκε καθαρά η άγνοια των ΜΜΕ αναφορικά με τα οφέλη που θα μπορούσαν να
αποκομίσουν από το Internet (EURO-INFO όπ.π., σελ. 3)
11
«Ευρώπη χωρίς σύνορα», όπ.π. 1998, 6-7
12
Βλ. EURO-INFO όπ.π., 6.3. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: Annette Birch DG XXIII/A2,
Fax: +322/296.62.78, e-mail: annette.birch@dg23.cec.be
13
Βλ. EURO-INFO, όπ.π., σελ. 6. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση Jose Alberto MILLAN
NAVARRO DG XXIII C.2. Fax: +32.2/295.89.84
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χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα και τις προτάσεις καινοτομιών των
νέων προϊόντων, χρηματοδοτεί νέες καινοτομίες, έρευνες αγοράς, κ.ά.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Η Γυναίκα στην αγορά εργασίας. Η Γυναίκα Επιχειρηματίας. Ευρωπαϊκή και Ελληνική
Εμπειρία
Η γυναίκα στην αγορά και στο χώρο εργασίας. Υπάρχει ισότητα ευκαιριών;
Τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζονται, ιδίως στο δυτικό κόσμο, από τη μαζική είσοδο των
γυναικών στην αμειβόμενη εργασία (στην Ε.Ε. σε δύο από τις πέντε θέσεις σήμερα απασχολούνται
γυναίκες) και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εισροή όμως αυτή σημειώνεται κυρίως στους τομείς
που κατά παράδοση υπάρχουν γυναίκες. Οι πιο πάνω εξελίξεις παρατηρούνται και στην Ελλάδα
(σήμερα σε μια στις τρεις θέσεις εργασίας απασχολούνται γυναίκες), όπου εμφανίζεται αύξηση της
απασχόλησης των γυναικών στον τριτογενή τομέα (υπηρεσίες) και πτώση στο δευτερογενή και
πρωτογενή τομέα παραγωγής.
Παρόλες τις εμφανιζόμενες πιο πάνω εξελίξεις στη σύνθεση του ανθρώπινου δυναμικού στην
αγορά εργασίας σήμερα, οι γυναίκες απέχουν πολύ από το να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε
όλους τους τομείς: οικονομία, εκπαίδευση, απασχόληση, πολιτική, κέντρα λήψης αποφάσεων,
διοικητικά όργανα κ.λ.π., ενώ παραμένει η διάκριση όσον αφορά στην αμοιβή της γυναίκας , στο
είδος της απασχόλησή της και στην εξέλιξή της στο χώρο εργασίας. Συνέπεια των παραπάνω είναι:
Οι γυναίκες να διαθέτουν σήμερα εφεδρείες ενέργειας και ταλέντου που δεν έχουν μέχρι τώρα
αξιοποιηθεί.
Το γεγονός αυτό, που έρχεται σε αντίθεση με τις ανάγκες του σύγχρονου κοινωνικοοικονομικού
και τεχνολογικού περιβάλλοντος, οφείλεται τόσο στις διακρίσεις των δύο φύλων, όσο και τις
κοινωνικές δομές, καθώς και τις δομές της αγοράς εργασίας που εξακολουθούν να λειτουργούν με
βάση την υπόθεση ότι καταρχήν υπεύθυνες για το σπίτι και τη φροντίδα των παιδιών και των λοιπών
μελών της οικογένειας είναι οι γυναίκες. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι οι γυναίκες,
στην πλειοψηφία τους δεν έχουν εμπειρία αμειβόμενης απασχόλησης. Σε σχετικά πρόσφατη
ευρωπαϊκή μελέτη αναφέρεται ότι οι γυναίκες αποτελούν πάνω από το 80% των ατόμων της Ε.Ε.
που κατατάσσονται στα μη οικονομικώς ενεργά άτομα. 14 Αλλά και όσες γυναίκες έχουν εμπειρία
απασχόλησης συγκεντρώνονται κυρίως σε συγκεκριμένους «παραδοσιακά» γυναικείους τομείς της
οικονομίας.
Ειδικότερα, όσον αφορά στην αγορά και στο χώρο εργασίας, η διάκριση και η κατάτμηση της
αγοράς εργασίας γίνεται σε δύο διαστάσεις:
α) οριζόντια κατάτμηση της απασχόλησης με την έννοια ότι ορισμένες εργασίες «ταιριάζουν» πιο
πολύ σε άνδρες άλλες πιο πολύ σε γυναίκες. Αποτέλεσμα αυτής της κατάτμησης αποτελεί ο
διαχωρισμός επαγγελμάτων κατά φύλο.
β) κάθετη κατάτμηση που περιγράφει μια άλλη διάρθρωση σύμφωνα με την οποία οι άνδρες
εργάζονται σε υψηλότερου επιπέδου θέσεις (θέσεις «πυρήνα» της επιχείρησης), ενώ οι γυναίκες
κυριαρχούν στις χαμηλά αμειβόμενες και μικρής ειδίκευσης θέσεις εργασίας όπου οι συνθήκες
ασφάλειας και υγιεινής δεν είναι οι καλύτερες (θέσεις εργασίας «περιφέρειας»).
Σε επίπεδο Ε.Ε., το ποσοστό των γυναικών μεταξύ των χαμηλά αμειβόμενων εργαζομένων στα
κράτη μέλη κυμαίνεται από 49% έως 82%, ενώ κατά μέσο όρο σε κάθε κράτος μέλος οι γυναίκες
έχουν συγκριτικά με τους άνδρες μικρότερη αμοιβή. Για τους χειρώνακτες, η διαφορά αυτή
κυμαίνεται από 15% έως 35% και για τους λοιπούς εργαζομένους το χάσμα διευρύνεται, καθώς η
διαφορά είναι της τάξης του 30% έως 40% 15 .
Πέρα από τις πιο πάνω διακρίσεις παρατηρούνται:
1. Επαγγελματική στασιμότητα των γυναικών και ισχνή παρουσία τους σε διευθυντικές θέσεις,
χώρος που κυριολεκτικά «ανδροκρατείται», με συνέπεια τη διαμόρφωση μιας γυάλινης οροφής στην
πορεία σταδιοδρομίας της γυναίκας. Σημαντικά εμπόδια για την εξέλιξη αυτή της γυναίκας
14

«Γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα», δημοσιεύτηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία της Ε.Ε., 1992
«Ισότιμη Συνεργασία Γυναικών και Ανδρών», Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, 1997
15
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αποτελούν στερεότυπα αναφορικά με τις ικανότητές της. Σύμφωνα με αυτά, οι γυναίκες
εμφανίζονται να διαθέτουν προσωπικότητα που δεν συνδέεται με ένα πετυχημένο διευθυντικό
στέλεχος. Αντίθετα, τα διευθυντικά στελέχη συνδέονται με χαρακτηριστικά που θεωρούνται
στερεότυπα του ανδρικού φύλου. Η τάση να υποβαθμίζεται η γυναίκα φαίνεται να είναι περισσότερο
κανόνας παρά εξαίρεση. Οι γυναίκες που έφθασαν τελικά στα ανώτατα αξιώματα του μάνατζμεντ το
πέτυχαν με μεγάλη προσπάθεια, με αλλαγή στάσεων και συμπεριφοράς και την προβολή
στερεοτύπων που συνδέονται με το αντρικό φύλο διατηρώντας ταυτόχρονα με δυσκολία ορισμένα
γυναικεία χαρακτηριστικά: «Μάθανε να επαναπροσδιορίζουν και να διαχειρίζονται τη θηλυκότητά
τους». 16
2. Η συμμετοχή των γυναικών στους βιομηχανικούς, επαγγελματικούς κλάδους, σε εκλεγμένα
διοικητικά και συμβουλευτικά συμβούλια και γενικότερα στα οικονομικά-πολιτικά κέντρα
αποφάσεων είναι ασήμαντη έως ανύπαρκτη. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η σχεδόν μονοπώληση
όλων των πιο πάνω χώρων εργασίας από τους άνδρες ενισχύεται συχνά και από την επικρατούσα
συγκεκριμένη «εθνική» και «οργανωσιακή» (δηλαδή σε επίπεδο οργάνωσης) κουλτούρας.
3. Τα ποσοστά ανεργίας των γυναικών στην Ε.Ε. συνεχίζουν να είναι υψηλότερα των ανδρών,
ενώ παρατηρούνται και υψηλά ποσοστά απολύσεων εξαιτίας των αναδιαρθρώσεων της παραγωγικής
βάσης της οικονομίας.
4. Οι γυναίκες στην Ε.Ε. εργάζονται σε ποσοστό περίπου 28% με μειωμένο ωράριο ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών είναι μόνο 4% και γενικότερα οι άτυπες-ευέλικτες μορφές εργασίας
αφορούν κυρίως στις γυναίκες.
5. Παράλληλα, η αξία της μη αμειβόμενης συνεισφοράς των γυναικών στις οικονομίες της
Ευρώπης μέσω των υπηρεσιών φροντίδας μελών της οικογένειας και συγγενών παραμένει σε μεγάλο
βαθμό αφανής και μη αναγνωρίσιμη. Ειδικά, όσον αφορά στην Ελλάδα, το θέμα αυτό αποκτά
ιδιαίτερη σημασία αφού το ποσοστό των συμβοηθούντων και μη αμειβόμενων ατόμων είναι πολύ
υψηλό και τα άτομα αυτά στη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους είναι κυρίως γυναίκες.
6. Χαρακτηριστική επίσης είναι η διαπίστωση του Ο.Η.Ε. σύμφωνα με την οποία από το ένα
δισεκατομμύριο και πλέον ανθρώπων που ζουν σήμερα σε συνθήκες φτώχειας, τα δύο τρίτα είναι
γυναίκες.
Η συνεχιζόμενη διάκριση και ακαμψία αναφορικά με τους ρόλους των δύο φύλων έχει
οικουμενικό χαρακτήρα και δείχνει ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό δημοκρατικό έλλειμμα στις
κοινωνίες του 21ου αιώνα. Για την αντιμετώπιση αυτής της πραγματικότητας απαιτούνται
ουσιαστικές, σύνθετες και πολυεπίπεδες αλλαγές σε συστήματα, οργανώσεις, στάσεις και
συμπεριφορές και ευρεία πολιτική και κοινωνική στήριξή τους. Ιδιαίτερα σημαντική εδώ είναι η
συμβολή των μέσων ενημέρωσης και των νέων σύγχρονων συστημάτων και πολυμέσων
επικοινωνίας, καθώς η νέα κατάσταση απαιτεί την προβολή μιας διαφορετικής εικόνας και ρόλου
των δύο φύλων και τη ριζική αλλαγή της ατομικής και της συλλογικής συμπεριφοράς και πρακτικής
στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Όλες οι πιο πάνω αναφορές αποτελούν διαπιστώσεις τόσο του Ο.Η.Ε. όσο και της Ε.Ε.
Αναφορικά με τον Ο.Η.Ε. επιγραμματικά σημειώνεται ότι στην Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο το Σεπτέμβριο του 1995 εκδηλώθηκε γενική συμφωνία για την
υφιστάμενη διάκριση των δύο φύλων. Επισημάνθηκε ότι τα γυναικεία ζητήματα έχουν σφαιρικό και
οικουμενικό χαρακτήρα και ότι η ισότητα των δύο φύλων είναι ουσιαστική για την οικοδόμηση
δίκαιων και δημοκρατικών κοινωνιών για τον 21ο αιώνα. Για πρώτη φορά επίσης αναγνωρίστηκε
ρητά ότι τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα 17 , τα οποία εάν δεν τύχουν
πλήρους αναγνώρισης και ουσιαστικής προστασίας, εφαρμογής και τήρησης στα εθνικά και νομικά
συστήματα θα παραμείνουν κενό γράμμα». Προς την κατεύθυνση αυτή, εκπονήθηκε κοινό
πρόγραμμα που παρέχει ένα πλαίσιο δράσης (platform for action) για τους σημαντικούς τομείς
ενδιαφέροντος για τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο.

16

Βλ. Marshall, T. (1984), “Women Managers, Travellers in a male world”, Wiley, Chichester.
Βλ. επίσης Fiona M. Wilson “Organizational Behaviour and Gender” (1995), Mc-Graw-Hill Co, U.K.,
σελ. 60-91
17
«Ο ρόλος των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και
ιδιαίτερα η ένταξή τους στην αγορά εργασίας»: Γνώμη της Ο.Κ.Ε.». Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή της Ελλάδας, Ιούνιος 1999 (Ο.Κ.Ε. 32)
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Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ε.Ε. παίρνοντας ως αφετηρία του προβληματισμού
της τις θέσεις του Ο.Η.Ε. και τις μέχρι τώρα κοινοτικές πολιτικές, προτείνει πολιτικές και μέτρα
γενικού χαρακτήρα για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών στην Ε.Ε. Οι προτάσεις αυτές
διατυπώνονται με βάση τους άξονες μελέτης 18 :
α) Γυναίκες και Οικονομία: Προώθηση των οικονομικών δικαιωμάτων των γυναικών με τη
δημιουργία προϋποθέσεων πρόσβασης στην απασχόληση. Διευκόλυνση της ισότιμης πρόσβασης των
γυναικών στην απασχόληση, στις αγορές και στο εμπόριο. Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στην
πληροφόρηση και τις τεχνολογίες, ιδιαίτερα για γυναίκες με χαμηλό εισόδημα. Ενίσχυση της
οικονομικής δυνατότητας των γυναικών. Εξάλειψη του επαγγελματικού διαχωρισμού και κάθε
μορφής διάκρισης στην απασχόληση. Προώθηση της εναρμόνισης των επαγγελματικών και
οικογενειακών υποχρεώσεων. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για έρευνα που να εμπεριέχει τη διαδικασία
του φύλου για την εμβάθυνση στο πρόβλημα της “θηλυκοποίησης” της φτώχειας. Ενίσχυση εκείνων
των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας που προσφέρουν δυνατότητα απασχόλησης γυναικών.
β) Γυναίκες και εκπαίδευση: προώθηση του στόχου της ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση.
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγραμμάτων και εκπαιδευτικών υλικών για τη συνειδητοποίηση της
θέσης, του ρόλου και της συνεισφοράς των γυναικών στην οικογένεια και στην κοινωνία. Αύξηση
των δαπανών για την παιδεία και την εκπαίδευση των γυναικών.
γ) Συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων: Ενίσχυση της ικανότητας
συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Μέτρα-δράση των κυβερνήσεων, των
κυβερνητικών και μη οργανώσεων και των ερευνητικών ινστιτούτων, αναφορικά με την ίση
συμμετοχή των γυναικών στις δομές εξουσίας και των κέντρων λήψης αποφάσεων.
δ) Τα δικαιώματα των γυναικών ως ανθρώπινα δικαιώματα: Προστασία των ανθρώπινων
δικαιωμάτων των γυναικών με την εφαρμογή των σχετικών συμβάσεων για τα ανθρώπινα
δικαιώματα, ιδίως της Σύμβασης για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης ενάντια στις γυναίκες.
Εξασφάλιση ισότητας και μη διάκρισης στο νόμο και στην πράξη. Δημοσιοποίηση και διάχυση της
πληροφόρησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των γυναικών με κατανοητούς
τρόπους.
Επιχειρηματικότητα και ο ρόλος της εκπαίδευσης-κατάρτισης
Για τις γυναίκες, η δημιουργία μιας επιχείρησης αποτελεί συχνά διέξοδο στο πρόβλημα της
ανεργίας τους ή στο πρόβλημα της «γυάλινης οροφής» στις υπηρεσίες και εταιρίες που εργάζονται.
Η επιχειρηματικότητα όμως μπορεί να αποτελέσει και διέξοδο για προσωπική ανάπτυξη σε ένα
κοινωνικοοικονομικό σύστημα που οι ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις των γυναικών δεν είναι
πλήρως ισότιμα αναγνωρισμένες, σε σύγκριση με τους άνδρες.
Για την επιχειρηματικότητα – έννοια ευρύτερη αυτής του επιχειρηματία – υπάρχουν διάφοροι
ορισμοί, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σήμερα ένας ευρύτερα αποδεκτός και επικρατέστερος
ορισμός. Η ρίζα του όρου είναι «επιχειρώ», συνεπώς προσπαθώ να κάνω κάτι το καινούριο, το νέο.
Πρόκειται για μια δραστηριότητα ή διαδικασία-λειτουργία, με την οποία εκδηλώνεται έμπρακτα μια
καινοτομία, μια νέα λύση, νέα επένδυση ή επέκταση σε νέες αγορές, νέα προϊόντα ή προσφορά νέων
υπηρεσιών ή νέες μέθοδοι οργάνωσης και εκτέλεσης μιας εργασίας. Συνδέεται με την αντίληψη/
εντοπισμό ευκαιριών, τη λήψη αποφάσεων κρίσης, την εισαγωγή αλλαγών-καινοτομιών, την
ανάληψη κινδύνων, την αβεβαιότητα, αλλά συνδέεται και με την εξεύρεση, την οργάνωση και τη
διαχείριση (μάνατζμεντ) των αναγκαίων πόρων (κεφάλαια, μηχανήματα-τεχνολογία, πρώτες ύλες,
ανθρώπινο δυναμικό), με απώτερο στόχο την «ανταμοιβή» με την ευρεία έννοια. 19 Φορέας της
18

Ο.Κ.Ε. όπ.π., σελ. 26-30
Hébert, R.F. and Link, A.N. (1998) “The Entrepreneur – Mainstream Views and Radical Critiques”,
2nd ed., Praeger, New York
Για την επιχειρηματικότητα και τον επιχειρηματία βλέπε επίσης: E. Chell, J. Haworth, S. Brearly “The
Entrepreneurial Personality : Concepts, Cases and Categories” (1991), Routledge, A.H. Kuriloff, J.M.
Hemphill, Jr. “Starting and Managing the Small Business” (1998), McGraw-Hill, N.Y.
Κανελλόπουλος Χαρ., «Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα», Αθήνα, 1994.
ΕΛΚΕΠΑ, Επιχειρηματικότητα – Ανάπτυξη Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, Πρώτο Συνέδριο 1989,
Δεύτερο Συνέδριο 1991. Τσακλάγκανος Α., «Θέματα Οικονομικής των Επιχειρήσεων (ΙΙ)»,
Θεσσαλονίκη, 1995. Μπουραντάς Δ., «Επιχειρηματικότητα και Κουλτούρα, Θεωρητικό Πλαίσιο και
Ελληνική Πραγματικότητα, ΕΛΚΕΠΑ, 1992
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επιχειρηματικότητας είναι ένα άτομο (ή περισσότερα άτομα) με επιχειρηματικό πνεύμα, ο/η
επιχειρηματίας αλλά και οι μάνατζερς.
Γιατί γίνεται κάποια ή κάποιος επιχειρηματίας;
Από τους ερευνητές και ειδικούς έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρητικές απαντήσεις που
αφορούν στη «διάγνωση-εντοπισμό» των δυνάμεων-παραγόντων, οι οποίοι διαμορφώνουν αξίες,
αντιλήψεις, στάσεις και συμπεριφορές για τη ζωή και ωθούν ορισμένα άτομα στην ανάπτυξη
πρωτοβουλιών, καινοτομιών, οργάνωσης και γενικά δραστηριοτήτων που συνδέονται με την ίδρυση
και λειτουργία μιας επιχείρησης ή γενικότερα την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Θα
μπορούσε να υποστηριχθεί ότι τρεις είναι οι βασικές προσεγγίσεις αναφορικά με τους λόγους-αιτίες
στους οποίους οφείλεται η άσκηση επιχειρηματικότητας από ορισμένα άτομα: 20
Πρώτο: Το υπόδειγμα των «προσωπικών χαρακτηριστικών» (trait model) σύμφωνα με το οποίο
διερευνάται η ύπαρξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που συνδέονται με την προσωπικότητα του
ατόμου, που αναλαμβάνει επιχειρηματική πρωτοβουλία και τα οποία διαφοροποιούν το
συγκεκριμένο άτομο από τους υπόλοιπους. Κυριότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι: θέληση
για ανάληψη κινδύνων (ρίσκων), ανησυχία, ανάγκη για αυτοπραγμάτωση, ανάγκη για επίτευγμα,
ανάγκη για άσκηση ελέγχου-απόκτησης δύναμης, ηγετικές ικανότητες. Τα χαρακτηριστικά όμως
αυτά φαίνεται να ερμηνεύουν εν μέρει τους λόγους ανάληψης από ένα άτομο επιχειρηματικής
πρωτοβουλίας.
Δεύτερο: Το «ψυχοδυναμικό υπόδειγμα» (Psychodynamic Model), σύμφωνα με το οποίο η
επιχειρηματικότητα αποτελεί μια ξεχωριστή, ιδιαίτερη συμπεριφορά που εμφανίζεται σε άτομα των
οποίων το παρελθόν χαρακτηρίζεται από στερήσεις, δυσκολίες, καταπίεση και εχθρικότητα.
Πρωταρχικής σημασίας συνέπειες αυτού του παρελθόντος αποτελεί η επιθυμία άσκησης ελέγχου,
αναζήτησης δύναμης και αυτοδυναμίας. Ενώ δευτερεύουσας σημασίας συνέπειες είναι η ανάγκη για
ανεξαρτησία, ελευθερία, δημιουργία και υλοποίηση ιδεών και φιλοδοξιών. Η προσέγγιση αυτή
ερμηνεύει, όπως άλλωστε και το προηγούμενο υπόδειγμα, σε ένα βαθμό τη συμπεριφορά του/της
«επιχειρηματία μιας μικρής επιχείρησης» (προσωπική, ατομική επιχείρηση) και όχι γενικά ενός
ατόμου (επιχειρηματία ή μάνατζερ) που θέλει να ασκήσει επιχειρηματική δράση.
Τρίτο: Tο «υπόδειγμα της κοινωνικής ανάπτυξης» (social development model) των Gibb και
Ritchie ή το υπόδειγμα «ιστορίας-παρελθόντος, καταγωγής ενός ατόμου» (antecedent influence) 21 ,
σύμφωνα με το οποίο δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην καταγωγή, οικογενειακή επιρροή και
κοινωνική, εκπαιδευτική και εργασιακή εμπειρία, καθώς και στην παιδεία (δηλαδή υποδομή) ενός
ατόμου που επιθυμεί να γίνει επιχειρηματίας.
Τέταρτο: Η προσέγγιση που δίνει έμφαση στις «περιβαλλοντολογικές συνθήκες» (environmental
factors). Αφορά στους οικονομικούς, ευρύτερα κοινωνικούς και θεσμικούς παράγοντες που ασκούν
επίδραση στην απόφαση ανάληψης επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.
Συνοψίζοντας θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι καμία από τις τέσσερις πιο πάνω προσεγγίσεις
δεν δίνει πλήρη απάντηση στο ερώτημα «ποιες είναι οι δυνάμεις-παράγοντες που ωθούν κάποιον ή
κάποια να γίνει επιχειρηματίας;». Για το λόγο αυτό, στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πακέτο για την
ερμηνεία αλλά και τη μελέτη της άσκησης της επιχειρηματικής δράσης στην πράξη λαμβάνονται
συνδυασμένα και οι τέσσερις αυτές θεωρητικές προσεγγίσεις (βλέπε παρακάτω υπόδειγμα
δραστηριοποίησης της υποψήφιας επιχειρηματία – κίνητρα – προσδοκίες – δράση – ανταμοιβή).
Τελικά, ο/η επιχειρηματίας γεννιέται ή γίνεται – εκπαιδεύεται;
Πρόκειται, επίσης, για ένα ακόμα κεντρικό ερώτημα στη σχετική βιβλιογραφία – αρθρογραφία.
Πάντως, θα μπορούσε εδώ να υποστηριχθεί ότι έχει πλέον γίνει ευρύτερα αποδεκτό ότι η βασική
προϋπόθεση για να επιτύχει μια επιχειρηματική προσπάθεια, είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη
προετοιμασία του ή της υποψήφιας επιχειρηματία. Ο/η υποψήφια επιχειρηματίας για να αναπτύξει
μια επιχειρηματική ιδέα και να πετύχει χρειάζεται:
α) Να έχει όραμα, προσδοκίες και προσωπική υποκίνηση και πεποίθηση για να ξεκινήσει μια
επιχείρηση
20

Βλ. Tom Cannon “Enterprise: creation development and growth”, 1991, Butterworth-Heinemann,
Bath, U.K., σελ. 7-8.
Elisabeth Chell, Jean Haworth and Sally Brearley οπ.π. σελ. 12-68.
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Years On”, Proceedings of the U.K. Small Business Research, Conference, November.
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β) Να είναι σε θέση να σχεδιάσει αυτό το όραμα έτσι ώστε να επιτύχει, δηλαδή:
(i) Να διαθέτει τα απαραίτητα προσωπικά χαρακτηριστικά όπως δημιουργικότητα, φαντασία,
διαίσθηση για το μέλλον, υπομονή, δύναμη πειθούς, ανάγκη επιτυχίας – επίτευξης, ανεξαρτησία,
αυτονομία, ικανότητα ανάληψης κινδύνων, αναγνώρισης και εκμετάλλευσης ευκαιριών και λύσης
προβλημάτων, πρωτοβουλία, ευελιξία, θέληση για σκληρή δουλειά κ.ά.
(ii) Να έχει γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες μάνατζμεντ, μάρκετινγκ και οικονομικής
διαχείρισης,
(iii) Να γνωρίζει πώς να παράγει το συγκεκριμένο προϊόν ή να προσφέρει τη συγκεκριμένη
υπηρεσία (τεχνικές γνώσεις, know-how) και, τέλος,
(iv) Να δραστηριοποιείται σε ένα φιλικό, υποστηρικτικό και όχι εχθρικό περιβάλλον.
Συνεπώς, σήμερα, ειδικότερα κάτω από τις νέες σε παγκόσμιο επίπεδο συνθήκες, δεν
αμφισβητείται πλέον ότι η εκπαίδευση – κατάρτιση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στην
ανάπτυξη γνώσεων, ικανοτήτων – δεξιοτήτων αλλά και στην ενίσχυση ή και ανάπτυξη των
αναγκαίων για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας χαρακτηριστικών προσωπικότητας.
Η γυναίκα επιχειρηματίας και το ευρωπαϊκό υπόδειγμα γυναικείας επιχειρηματικότητας
Η γυναίκα επιχειρηματίας στην Ευρώπη
Πολλές από τις νέες μικρές επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια, στην Ε.Ε.
γενικά και στην Ελλάδα ειδικότερα, οφείλουν την ίδρυσή τους σε γυναίκες. Όλο και περισσότερες
γυναίκες ιδρύουν δικές τους επιχειρήσεις και πολλές γυναίκες επιτυγχάνουν ως επιχειρηματίες. Την
περίοδο για παράδειγμα 1987-1989, ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων γυναικών στο Ηνωμένο
Βασίλειο αυξήθηκε κατά 81%, στις Κάτω Χώρες, τη Δανία και τη Γερμανία το 1/3 του συνολικού
πληθυσμού των νέων επιχειρήσεων ιδρύεται από γυναίκες, στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο μία
στις τέσσερις επιχειρήσεις διοικείται από γυναίκα (επιχειρηματίας) και στην Ελλάδα η αντίστοιχη
αναλογία είναι μία στις πέντε επιχειρήσεις. 22 Γενικά, το 1/3 των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
στην Ε.Ε. δημιουργήθηκαν από γυναίκες.
Εντούτοις, οι γυναίκες που αναλαμβάνουν επιχειρηματική πρωτοβουλία αντιμετωπίζουν εμπόδια
και δυσκολίες που δεν αντιμετωπίζουν οι άνδρες. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις αυτές
συγκεντρώνονται σε περιορισμένους και συνήθως ευάλωτους ή ασθενείς τομείς (με αγορές
φθίνουσες και κορεσμένες ή τομείς με περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης). Η παρατηρούμενη
αυτή συγκέντρωση των επιχειρήσεων, περιορίζει τη βάση γνώσης και εμπειρίας των γυναικών για
ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, ώστε να γίνουν οι επιχειρήσεις τους ανταγωνιστικές. 23
Πρωτοβουλίες της Ε.Ε.
Για την αναστροφή αυτών των αδυναμιών αναπτύσσονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο διάφορες
πρωτοβουλίες.
Η πρώτη πρωτοβουλία σχετική με τον τομέα αυτό ήταν οι Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης
για Γυναίκες (το πρόγραμμα LEI) που θεσπίστηκε το 1987 στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής
υπέρ της απασχόλησης των γυναικών. Στόχος ήταν δύο πηγές δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η
πρώτη είχε ως σκοπό την προώθηση καινοτόμων ιδεών, ενώ η δεύτερη την προώθηση θέσεων
εργασίας για γυναίκες σε επιχειρήσεις που είχαν συσταθεί από γυναίκες κατά τα δύο πρώτα έτη
λειτουργίας της επιχείρησης. Ακολουθεί το πρόγραμμα NOW (New Opportunities for Women) που
στηρίζεται στην εμπειρία του προγράμματος LEI και έχει ως σκοπό τη στήριξη ενός μεγάλου
αριθμού έργων για τη σύσταση επιχειρήσεων ή για την ενίσχυση αυτού του στόχου. Στη συνέχεια η
πρωτοβουλία Απασχόληση – NOW ολοκληρώνει αυτή τη διαδικασία.
Σήμερα αρκεί να επισημανθεί ότι το 44% περίπου των έργων στα πλαίσια της άσκησης της
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση αφορά στην ανάπτυξη επιχειρηματικού
πνεύματος και στην προετοιμασία και στη σύσταση επιχειρήσεων. 24 Στα πλαίσια αυτά η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή επικεντρώνοντας την προσοχή της στη γυναικεία επιχειρηματικότητα συγκρότησε και μία
22
«Ιδέες και επιχειρήσεις: Η γυναίκα επιχειρηματίας», Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», 1996, σελ. 9-10
23
«Ιδέες για επιχειρήσεις», όπ.π., σελ. 3
24
«Ίσες Ευκαιρίες για Γυναίκες και Άνδρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ετήσια
Έκθεση, 1999, σελ. 54-56
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ομάδα εργασίας που (α) θα «φώτιζε» τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες
και (β) θα διαμόρφωνε ένα «ευρωπαϊκό υπόδειγμα» που θα περιλάμβανε τις καλύτερες πρακτικές για
τη βελτίωση της επιτυχίας των γυναικών κατά την ίδρυση, εδραίωση και μεγέθυνση της επιχείρησης.
Παράλληλα σε σχετικό σεμινάριο που είχε ως κεντρικό ερώτημα κατά πόσο η άσκηση
επιχειρηματικότητας από τις γυναίκες διαφέρει, καταβλήθηκε προσπάθεια για την ανάδειξη τρόπων
ενδυνάμωσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Οι δραστηριότητες αυτές της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής οδήγησαν στη σύνθεση ενός «ευρωπαϊκού μοντέλου» των καλύτερων πρακτικών
συστάσεων και προτάσεων που αποσκοπούν στον περιορισμό εμποδίων κατά την άσκηση της
γυναικείας επιχειρηματικότητας.
1. Το «ευρωπαϊκό μοντέλο» αναλύεται και περιγράφει μέτρα για:
πρώτον, την προετοιμασία των γυναικών που πρόκειται να δημιουργήσουν επιχείρηση. Εδώ
εντάσσονται η ανάπτυξη χαρακτηριστικών και ικανοτήτων προσωπικότητας, καθώς και
επιχειρηματικών δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών, η υποκίνηση κ.ά. Το στάδιο αυτό ολοκληρώνεται
με την διαμόρφωση του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan).
δεύτερο, την υποστήριξη στη διάρκεια της ίδρυσης της επιχείρησης όπου αξιολογείται το
επιχειρηματικό πρόγραμμα και αξιοποιούνται (ή και αναπτύσσονται) θεσμοί, διαδικασίες και
προγράμματα ενίσχυσης – υποστήριξης της επιχειρηματικότητας.
τρίτο, την παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη στρατηγικών που θα αποσκοπούν στη
σταθεροποίηση (εδραίωση) και τη μεγέθυνση της επιχείρησης. Στη φάση αυτή: αναγνωρίζεται η
ανάγκη εξέλιξης- μεγέθυνσης, αξιοποιούνται εργαλεία ελεγκτικής, απαιτείται κατάλληλη
επιμόρφωση – κατάρτιση, ενίσχυση της λειτουργίας του μάρκετινγκ, κατάρτιση στη σύγχρονη
τεχνολογία της επικοινωνίας και της πληροφορικής (CIT), διευκολύνεται η πρόσβαση στο
μέντορινγκ και η δικτύωση των επιχειρηματιών, ενώ παράλληλα εντείνεται η προσπάθεια
διαμόρφωσης ενός ευρύτερα υποστηρικτικού περιβάλλοντος (πρόσβαση στις τράπεζες, ελάφρυνση
φόρων κ.λπ.)
2. Αναφορικά με τις «συστάσεις – προτάσεις» αυτές αφορούν στους διάφορους παράγοντες των
οποίων η συνεργασία θεωρείται κρίσιμης σημασίας για επιτυχή επιχειρηματική δράση. Ειδικότερα:
- Οι γυναίκες επιχειρηματίες πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα επιχειρησιακά τους προγράμματα
(business plan) έχουν εκπονηθεί με επαγγελματικό τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
των τραπεζών και άλλων φορέων χρηματοδότησης, επίσης να αντιμετωπίζονται από τους διάφορους
φορείς με τον ίδιο τρόπο, όπως οι άνδρες επιχειρηματίες. Οι γυναίκες πρέπει να χρησιμοποιούν
δίκτυα (δικτύωση) για τη διεύρυνση των σκοπών της επιχείρησης τους.
- Οι φορείς υποστήριξης και οι φορείς κατάρτισης των ΜΜΕ πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις
ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών κατά το σχεδιασμό των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Οι
γυναίκες που επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας μετά την ελάφρυνσή τους από τις οικογενειακές
τους υποχρεώσεις συχνά αισθάνονται ανασφαλείς για τις δυνατότητές τους και χρειάζονται
ενθάρρυνση – ενδυνάμωση. Η συνεργασία με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα θα προάγει μια
πιο θετική και υποστηρικτική συμπεριφορά απέναντι στις νέες επιχειρήσεις.
- Οι τράπεζες και οι άλλοι χρηματοδοτικοί οργανισμοί πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στις
γυναίκες επιχειρηματίες και να διασφαλίζουν ότι δεν γίνονται διακρίσεις σε βάρος των γυναικών από
τα στελέχη και τις πολιτικές τους. Η συνεργασία με τις οργανώσεις και τους οργανισμούς κατάρτισης
θα ενισχύσουν την πρόσβαση των γυναικών στις πηγές χρηματοδότησης και πληροφόρησης.
- Σε περιφερειακό επίπεδο, οι προτεραιότητες για χρηματοδότηση ή επιχορήγηση των ΜΜΕ θα
πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τομείς και τις δραστηριότητες των γυναικών
επιχειρηματιών. Επίσης θα πρέπει να διασφαλίζουν την σε ισότιμη βάση πρόσβαση των γυναικών σε
«θερμοκοιτίδες» και «φυτώρια επιχειρήσεων» - «βιομηχανικά πάρκα»
- Σε εθνικό επίπεδο η στατιστική ενημέρωση όσον αφορά στην ίδρυση επιχειρήσεων από γυναίκες
και στη μεγέθυνσή τους διασφαλίζουν ότι οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες αξιοποιούν
αποτελεσματικά τις δυνατότητες των γυναικών για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης.
Γενικότερα, η ίδρυση επιχειρήσεων από γυναίκες μπορεί να υποστηριχθεί με διάφορα μέτρα όπως η
μείωση φόρων σε προϊόντα έντασης εργασίας και υπηρεσιών με την επιχορήγηση και την
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διευκόλυνση της δανειοδότησης τους με μικρά δάνεια χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες και
εγγυήσεις. 25
Η Γυναίκα επιχειρηματίας στην κοινωνία των πληροφοριών
Η κοινωνία των πληροφοριών
Η κοινωνία των πληροφοριών αποτελεί αντίληψη ή έννοια η οποία ενώ χρησιμοποιείται
ευρύτατα δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα με σαφήνεια και συγκεκριμένο τρόπο. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινωνία των πληροφοριών υπάρχει όταν η πληροφορική (υπολογιστές,
ρομποτική κ.λπ.) συνδυάζεται με τις τηλεπικοινωνίες (τηλεφωνικά δίκτυα, καλωδιακή επικοινωνία
RNIS). Είναι στην ουσία η δικτύωση της πληροφόρησης η οποία δημιουργεί την εύνοια της
κοινωνίας των πληροφοριών. 26
Σήμερα η κοινωνία των πληροφοριών αποτελεί μία πραγματικότητα. Σηματοδοτεί κοσμογονικές
αλλαγές με πολυσύνθετες και πολυεπίπεδες συνέπειες, παρουσιάζει πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα που δεν έχουν ικανοποιητικά εντοπιστεί και όπως κάθε σημαντική αλλαγή διανοίγει
ευκαιρίες, νέους τρόπους δράσης και σκέψης, νέες δυνατότητες και παράλληλα εγκυμονεί κινδύνους
και ενδεχομένως απειλές. Μ’ αυτήν την έννοια, η κοινωνία των πληροφοριών από ορισμένους
θεωρείται ως η αρχή μιας νέας δημοκρατικής εποχής και από άλλους ως το κουτί της Πανδώρας που
εγκλείει νέες μορφές ανισότητας και απειλών για την κοινωνία.
Συνοψίζοντας σημειώνεται ότι είναι δύσκολο σήμερα να γνωρίζει κανείς ποιοι κερδίζουν και
ποιοι χάνουν, ποιοι θα είναι οι πρωταγωνιστές και πόσοι είναι αυτοί που θα αξιοποιήσουν ή θα έχουν
τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η κοινωνία των πληροφοριών.
Πρόκειται πάντως για μια νέα παγκόσμια τάξη στην οποία το άτομο θα μπορεί ενδεχομένως να
επιλέγει τη χρησιμοποίηση της νέας τεχνολογίας, αλλά αντιλαμβάνεται ταυτόχρονα ότι η κοινωνία
αυτή του έχει επιβληθεί. Θα μπορούσε εδώ ίσως να υποστηριχθεί ότι η προοπτική μπορεί να είναι
στο μέλλον θετική εφόσον οι χρήστες θα είναι αυτοί που θα παίρνουν την τελική απόφαση και όχι η
τεχνολογία.
Η κοινωνία των πληροφοριών και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
Θεμελιώδη στοιχεία της κοινωνίας των πληροφοριών αποτελούν τα δίκτυα επικοινωνίας όπως για
παράδειγμα το Διαδίκτυο (Internet). Τα δίκτυα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις μικρές
επιχειρήσεις για την προώθηση και πώληση των προϊόντων τους σε μια δυνητική παγκόσμια αγορά
με πολύ χαμηλότερο κόστος από αυτό του παραδοσιακού μάρκετινγκ. Πρόκειται για το
«ηλεκτρονικό εμπόριο», έννοια που καλύπτει το είδος των ανταλλαγών, μέσω της τηλεματικής,
μεταξύ επιχειρήσεων, αλλά και επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
εύκολα και ευχάριστα και προσφέρει σημαντικά εμπορικά πλεονεκτήματα χωρίς να στοιχίζει πολύ
ακριβά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με διάφορες πρωτοβουλίες της Γενικής Διεύθυνσης ΧΧΙΙΙ
(Τηλεπικοινωνίες) διευκολύνει την εισαγωγή του ηλεκτρονικού εμπορίου στις ΜΜΕ. 27
Επίσης η νέα αυτή τεχνολογία προσφέρει νέους τρόπους εκτέλεσης διάφορων εργασιών. Για
παράδειγμα, η ταμειακή εγγραφή των πωλήσεων με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών κωδικών
επιτρέπει μια αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποθεμάτων τόσο στο χώρο της πώλησης όσο και
στις αποθήκες και δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής της αρχής just in time (δηλαδή αποθέματα τη
χρονική στιγμή που θα χρειαστούν), αντί της παραδοσιακής αρχής just in case (δηλαδή διατήρηση
αποθεμάτων σε περίπτωση που χρειαστούν). Άλλη εφαρμογή είναι η χρησιμοποίηση ενός αρχείου
μνήμης (βάση δεδομένων) το οποίο θα επιτρέπει στην ή στον επιχειρηματία να εγγράφει όλες τις
αγορές που πραγματοποιεί από κάθε πελάτη του και να καθορίσει με τον τρόπο αυτό τις αγοραστικές
του συνήθειες. Τα στατιστικά αυτά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια κατά την
οργάνωση ενεργειών του μάρκετινγκ.
Οι γυναίκες και η κοινωνία των πληροφοριών

25

Η ενότητα αυτή βρίσκεται κυρίως στο “Employment and Social Affairs: Strengthening women’s
entrepreneurship” The ADAPT and EMPLOYMENT Community Initiatives, Innovations no 4, 1998
26
«Το αφιέρωμα στις γυναίκες της Ευρώπης», τεύχ. 44, 1996, σελ. 4
27
«EURO-info, το δελτίο για την πολιτική της επιχείρησης», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μάρτιος 1999
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Οι γυναίκες φαίνεται να είναι ευρέως απούσες από την κοινωνία των πληροφοριών ακόμη και
στις χώρες του Βορρά.
Από σχετικές μελέτες προκύπτει ότι οι γυναίκες, κυρίως αυτές που προέρχονται από χαμηλές
κοινωνικές τάξεις, μειονεκτούν όσον αφορά στην πρόσβαση στις τεχνολογίες των πληροφοριών και
των τηλεπικοινωνιών (ΤΠΤ). Αλλά και οι γυναίκες που έχουν εμπειρία χρήσης των ΤΠΤ έχουν
λιγότερο την τάση, σε σύγκριση με τους άνδρες, να θεωρούν την τεχνολογία ως πολύ
αποτελεσματική.
Έρευνες επίσης δείχνουν ότι οι γυναίκες έχουν την τάση να χρησιμοποιούν το Internet για
επαγγελματικούς σκοπούς και όχι από προσωπικό ενδιαφέρον. Αυτή η διαπίστωση υποστηρίζεται ότι
μπορεί να αντικατοπτρίζει την ενεργητικότητα ζωής των γυναικών ή την «αρσενική οπτική» του
Internet. 28
Από την άλλη όμως πλευρά ορισμένα παραδείγματα αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες μπορούν να
επωφεληθούν των πλεονεκτημάτων της κοινωνίας των πληροφοριών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η
πλουραλιστική προσέγγιση στην πληροφόρηση ενός θέματος όπως αυτή αναπτύσσεται από τις νέες
αυτές τεχνολογίες, φαίνεται να ταιριάζει περισσότερο με τον ολιστικό τυπικά γυναικείο τρόπο
σκέψης παρά με την τυποποιημένη και επικεντρωτική ανδρική προσέγγιση. Εξάλλου, επισημαίνεται
ότι ο υπολογιστής αποτελεί μέσο πρόσβασης στην κοινωνία των πληροφοριών. Η επικοινωνία με
αυτόν τον τρόπο περιέχει λέξεις, εικόνες, ήχο και προϋποθέτει δημιουργικότητα και στον τομέα
αυτόν οι γυναίκες φαίνεται να πλεονεκτούν. 29 (Βλέπε βασικούς όρους και έννοιες της τεχνολογίας
των πληροφοριών στο 1ο παράρτημα)
Η γυναίκα επιχειρηματίας: Η ελληνική εμπειρία και το κέντρο Εργάνη
Είναι ενδιαφέρον κατ’ αρχή να επισημανθεί ότι όσον αφορά:
Πρώτο, στο «ευρωπαϊκό υπόδειγμα γυναικείας επιχειρηματικότητας», τα προγράμματα
κατάρτισης και υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας που παρέχει το Κέντρο Εργάνη
γενικά και το εκπαιδευτικό πακέτο ειδικότερα «Γυναίκες και επιχειρηματικότητα: Πώς να ξεκινήσετε
και να διευθύνετε τη δική σας επιχείρηση» εναρμονίζονται και ταυτόχρονα αντανακλούν σε
σημαντικό βαθμό το «ευρωπαϊκό υπόδειγμα», όπως αυτό διατυπώνεται από την ομάδα εργασίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Δεύτερο, οι «προτάσεις-συστάσεις» για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα όπως διατυπώθηκαν
από τη συγκεκριμένη ομάδα εργασίας αυτή καθεαυτή, η σύνθεση και η λειτουργία του κέντρου
Εργάνη (συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρηματικούς φορείς, Α.Π.Θ., φορείς
απασχόλησης, ανάπτυξη δικτύων συμβούλων, μεντόρων, γυναικών επιχειρηματιών, οργάνωση
βάσεων δεδομένων για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα κ.ά.) ενσωματώνουν σε μεγάλο βαθμό τις
βασικές συστάσεις-προτάσεις της πιο πάνω ομάδας εργασίας.
Η σύγκριση αυτή επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης αναφορικά με τη γυναικεία
επιχειρηματικότητα και της γενικότερης θεώρησης που αναπτύχθηκε από το Κέντρο Εργάνη και
αποτελεί ενθάρρυνση για την παραπέρα δραστηριοποίησή του.
Ενδιαφέρουσες, επίσης, φαίνεται να είναι και οι έρευνες του Κέντρου Εργάνη αναφορικά με τις
ιδιαιτερότητες που εμφανίζει η άσκηση επιχειρηματικότητας από τις γυναίκες.
Σύμφωνα με στοιχεία συγκριτικής διαχρονικής έρευνας (1992 και 1997) – ως προς το φύλο και
τις χώρες της Ευρώπης που συμμετείχαν – που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Κέντρου
Εργάνη, με αντικείμενο τα χαρακτηριστικά και τα ιδιαίτερα προβλήματα των γυναικών που ξεκινούν
μια δική τους επιχείρηση, οι βασικοί άξονες που συμβάλλουν στην επιτυχία των νέων επιχειρήσεων
είναι: το μορφωτικό επίπεδο της γυναίκας επιχειρηματία, η κατάρτισή της σε θέματα διοίκησης της
επιχείρησης (μάνατζμεντ), η γνώση του αντικειμένου εργασιών της επιχείρησης, η προηγούμενη
επαγγελματική της εμπειρία, το προφίλ (χαρακτηριστικά προσωπικότητας) της γυναίκας –
επιχειρηματία, η ικανότητα διαχείρισης του χρόνου για καλύτερο συνδυασμό επαγγελματικής –
οικογενειακής ζωής, η διαχείριση του στρες, ο βαθμός πληροφόρησής της για τις πηγές στήριξης των
επιχειρηματιών. Εξάλλου, από πρόσφατη πρωτογενή έρευνα που έγινε πάλι από το Κέντρο Εργάνη
σε δείγμα 126 επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης, μικρού μεγέθους (0-10 εργαζόμενοι) που ιδρύθηκαν
τα τελευταία τρία χρόνια προκύπτει ότι:

28
29

«Το αφιέρωμα στις γυναίκες της Ευρώπης οπ.π., σελ. 10
οπ.π. σελ. 6
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• Οι γυναίκες ξεκινούν την ίδρυση της επιχείρησή τους σε ηλικία μεγαλύτερη από αυτή των
ανδρών (σημαντικό ποσοστό γυναικών ιδρύει επιχείρηση σε ηλικία άνω των 35 ετών, δηλαδή
στην περίοδο επανένταξής τους στην αγορά εργασίας).
• Οι γυναίκες που ξεκινούν τη δική τους επιχείρηση είναι σε υψηλό ποσοστό απόφοιτες Α.Ε.Ι.
• Ιδιαίτερα χαμηλό εμφανίζεται το ποσοστό των νέων επιχειρηματιών (τόσο ανδρών και
γυναικών) που προχωράει σε επιχειρηματική δραστηριότητα μετά από ανεργία.
• Περίπου το 50% των νέων γυναικών επιχειρηματιών έχουν κάποια σχέση με οικογενειακές
επιχειρήσεις (του πατέρα ή του συζύγου).
• Βασικά κίνητρα άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας από τις γυναίκες είναι: η αδυναμία
τους να βρουν μισθωτή εργασία, η επιθυμία τους να βελτιώσουν την οικονομική τους
κατάσταση, το ενδιαφέρον για το αντικείμενο (βασικά κίνητρα για τους άνδρες: το
ενδιαφέρον για το αντικείμενο και η αυτονομία).
• Καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή του αντικειμένου της επιχειρηματικής
δραστηριότητας (τόσο για τις γυναίκες όσο και τους άνδρες) είναι το αντικείμενο της
προηγούμενης επαγγελματικής δραστηριότητας και όχι το αντικείμενο των σπουδών τους.
• Οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες επιλέγουν την αυτοαπασχόληση, χωρίς άλλους
εταίρους και εργαζομένους στην επιχείρηση.
• Η σκληρή δουλειά είναι το κοινό «ισχυρό» χαρακτηριστικό τόσο για τις γυναίκες όσο και
τους άνδρες για το ξεκίνημα της επιχείρησης.
• Όλοι οι νέοι επιχειρηματίες (γυναίκες και άνδρες) φαίνεται να αντιμετωπίζουν οικονομικό
πρόβλημα στο ξεκίνημα της επιχείρησης.
• Τέλος, οι γυναίκες φαίνεται να είναι πιο συγκρατημένες στα μελλοντικά σχέδια απ’ ότι οι
άνδρες. 30

30

«Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες των νέων επιχειρηματιών γυναικών», Άννα Τριχοπούλου,
Κέντρο Εργάνη, 1997)
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Συνοπτική παρουσίαση του εκπαιδευτικού πακέτου "Γυναίκες και επιχειρηματικότητα: Πώς να
ξεκινήσετε και να διευθύνετε τη δική σας επιχείρηση". Υπόδειγμα προσέγγισης της
επιχειρηματικότητας.
Σκοπός, στόχοι
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πακέτο έχει ως σκοπό να βοηθήσει τις γυναίκες στην προσπάθειά
τους να ξεκινήσουν μια δική τους επιχείρηση, αλλά και τις γυναίκες που έχουν ήδη μια επιχείρηση
την οποία θέλουν να εδραιώσουν.
Συνυπολογίζοντας τις ιδιαιτερότητες, αδυναμίες και προβλήματα της σύγχρονης γυναίκας επιχειρηματία, που επισημάνθηκαν συνοπτικά στην προηγούμενη ενότητα, δίνεται προτεραιότητα
στην ανάπτυξη ή στην ενίσχυση γνώσεων, ικανοτήτων και προσωπικών χαρακτηριστικών που θα την
(iv) διευκολύνουν στη σύλληψη, βελτίωση και ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών,
(v) βοηθήσουν να θέσει σε εφαρμογή την επιχειρηματική της ιδέα με την εκπόνηση
συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου και
(vi) προετοιμάσουν όχι μόνο για τη νέα της δράση, αλλά και θα διαμορφώσουν μια υποδομή για
την παραπέρα ανάπτυξή της, αναγκαία προϋπόθεση επιβίωσης μιας επιχείρησης στη σύγχρονη
κοινωνία της εντατικοποίησης της γνώσης και της πληροφόρησης.
Το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan)
Το πιο σημαντικό ίσως πρόβλημα, και ταυτόχρονα αδυναμία που αντιμετωπίζουν μικρές
επιχειρήσεις - είτε στο ξεκίνημα είτε στη διάρκεια της λειτουργίας τους - είναι η εμπλοκή και ο
προσανατολισμός τους στις καθημερινές δραστηριότητες, καθώς και η υποβάθμιση της σημασίας
που έχει ένας σχεδιασμός σε μια συστηματική και πιο μακροπρόθεσμη βάση, δηλαδή η εκπόνηση
ενός επιχειρηματικού σχεδίου.
Το επιχειρηματικό σχέδιο παρουσιάζει τη συνολική εικόνα της επιχείρησής σας και διαγράφει
συγκεκριμένα την "πορεία" που πρέπει να ακολουθήσετε - πού είμαι, πού θέλω να φτάσω, πώς θα
φτάσω - για να επιτύχετε την επιχειρηματική σας ιδέα. Βασίζεται σε συστηματική και προσεκτική
συγκέντρωση και ανάλυση στοιχείων και πληροφοριών για: εσάς την ίδια, την επιχείρησή σας, το
συγκεκριμένο βιομηχανικό κλάδο, την αγορά, το προϊόν που θα παράγετε ή την υπηρεσία που θα
προσφέρετε, τη χρηματοδότηση της επιχείρησής σας, τις προοπτικές της επιχείρησής σας σε
κρίσιμους τομείς, το θεσμικό πλαίσιο, κ.ά. Παράλληλα, σας βοηθάει στην εντόπιση των δυνάμεων,
αδυναμιών, δυσκολιών, ευκαιριών και κινδύνων που συνδέονται με το ξεκίνημα της νέας σας
επιχείρησης (ή την εδραίωση και ανάπτυξη της επιχείρησης που ήδη διευθύνετε).
Ένα προσεκτικά καταρτισμένο επιχειρηματικό σχέδιο δεν αποτυπώνει μόνο την πραγματική
εικόνα της επιχείρησής σας προς τα έξω, αποτελεί και τον "οδηγό" της δράσης σας. Ταυτόχρονα, σάς
προσδίδει κύρος, αξιοπιστία και πειστικότητα, απέναντι στους τραπεζικούς και άλλους
χρηματοδοτικούς φορείς ή υποψήφιους επενδυτές, προμηθευτές και πελάτες. 31
Θεωρητικό υπόδειγμα προσέγγισης της επιχειρηματικότητας
Με βάση την μέχρι τώρα συζήτηση και ανάλυση, το θεωρητικό υπόδειγμα προσέγγισης της
επιχειρηματικότητας στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πακέτο έχει την εξής μορφή:

31
Richard L. Daft, "Management", The Dryden Press U.S.A., 1991, σελ. 639-657. R.M. Knight, "Small
Business Management in Canada", McGraw-Hill, 1981, Arthur H. Kuriloff, John M. Hemphill Jr., οπ.π.,
σελ. 6-15.
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Επιχειρημα
τικό σχέδιο
(business
plan)

Η
υποψήφι
α
επιχειρη
ματίας

•

κεφάλ
αια

μάν

Προσδοκίεςκίνητρα

•

κέρδος

Στενότερο

Ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον
(κοινωνικό, οικονομικό, νομικό-θεσμικό, πολιτικό, τεχνολογικό, οικολογικό και πολιτισμικό
Σχήμα 1. Υπόδειγμα δραστηριοποίησης της υποψήφιας επιχειρηματία: Προσδοκίες-κίνητρα,
χαρακτηριστικά, δραστηριοποίηση, στόχοι
Πώς να εργαστείτε με το εκπαιδευτικό πακέτο «Γυναίκες και επιχειρηματικότητα: Πώς να
ξεκινήσετε και να διευθύνετε τη δική σας επιχείρηση: Δομή και Οργάνωση της ύλης
Το παρόν εκπαιδευτικό πακέτο αρθρώνεται σε έξι ενότητες-βήματα που αναφέρονται στις
κρίσιμες περιοχές του επιχειρηματικού σχεδίου. Η οργάνωσή του έχει συγκεκριμένα την εξής μορφή:
Βασικά βήματα για την ίδρυση και τη διεύθυνση της επιχείρησης
•
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η μικρή και η μεσαία επιχείρηση
•
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η Γυναίκα Επιχειρηματίας: Ευρωπαϊκή και Ελληνική Εμπειρία
•
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Συνοπτική παρουσίαση του εκπαιδευτικού πακέτου
•
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: Έξι βασικά βήματα για την ίδρυση και τη διεύθυνση της
επιχείρησής σας
↓
↓
1ο Βήμα:
4ο Βήμα:
Χαρακτηριστικά,
προσόντα,
Σχεδιασμός
προγράμματος
δεξιότητες, κίνητρα, προσδοκίες και
μάρκετινγκ. Έρευνα αγοράς
περιβάλλον της υποψήφιας επιχειρηματία
- Αυτογνωσία
↓
↓
2ο Βήμα:
5ο Βήμα:
Περιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας
Μάρκετινγκ εξαγωγών
↓
↓
3ο Βήμα:
6ο Βήμα:
Νομικές προϋποθέσεις και ρυθμίσεις
Επενδύσεις και χρηματοδοτικό
σχετικές με τη σύσταση της επιχείρησης
σχέδιο - Σχέδιο χρηματοδότησης της
επένδυσης - Οικονομική Ανάλυση κι
οργάνωση λογιστηρίου

Μετά από τη συζήτηση κάθε βήματος, η εκπαιδευόμενη εργάζεται στα αντίστοιχα φύλλα
εργασίας, τα οποία περιλαμβάνονται στον δεύτερο τόμο του εκπαιδευτικού αυτού υλικού. Ακολουθεί
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σε επόμενη συνάντηση με την εκπαιδεύτρια ή τον εκπαιδευτή σε θέματα εξειδικευμένα των φύλλων
εργασίας.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Βασικά βήματα για την ίδρυση και διεύθυνση της επιχείρησής σας
Χαρακτηριστικά, προσόντα, δεξιότητες, κίνητρα, προσδοκίες και Περιβάλλον της υποψηφίας
επιχειρηματία - Αυτογνωσία
Κύριες ενότητες 1ου βήματος:
•
Χαρακτηριστικά, γνώσεις, δεξιότητες και προσδοκίες μιας επιχειρηματία. Περιβάλλον
•
Η διαδικασία της απόφασης και η αναγκαιότητα αυτογνωσίας
•

•

•

•

•
•

Αναρωτηθήκατε ποτέ κατά πόσο θα μπορούσατε να επιτύχετε ως ιδιοκτήτρια μιας μικρής
επιχείρησης; Η μελέτη αυτής της ενότητας θα σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε τους παράγοντες οι
οποίοι θα συμβάλλουν στην επιτυχία σας και το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στη διαδικασία
αυτής της απόφασής σας η αυτογνωσία.
Θα δείτε ότι το κέρδος δεν αποτελεί το μόνο σκοπό που έχει ένας / μία ιδιοκτήτρια μιας μικρής
επιχείρησης. Πολύ σημαντική ανταμοιβή αποτελεί και η προσωπική ικανοποίηση από τη δουλειά, η
έκφραση της δημιουργικότητας και η υλοποίηση των σχεδίων σας, η δημιουργία καλύτερων
προοπτικών για το μέλλον, η αυτοδιαχείριση κ.ά.
Ανάλογα με τα κίνητρα και τις προσδοκίες σας θα εκτιμήσετε κατά πόσο θέλετε να είστε
ιδιοκτήτρια μιας μικρής επιχείρησης ή επιχειρηματίας. Αν νιώθετε την ανάγκη να ξεκαθαρίσετε για
τον εαυτό σας ποια είναι τα βασικά δεδομένα τα οποία προτιμάτε στην επαγγελματική σας
σταδιοδρομία μπορείτε να αξιοποιήσετε και το ερωτηματολόγιο «Διαπιστώστε ποιος τύπος
επαγγελματικής σταδιοδρομίας σας ταιριάζει».
Μέσα από αυτή την ενότητα θα μάθετε ακόμα, ότι η επιτυχία σας ως επιχειρηματία εξαρτάται
από παράγοντες που συνδέονται κατά κύριο λόγο με εσάς την ίδια: με τα προσωπικά σας
χαρακτηριστικά, τα προσόντα, τις ικανότητες, τις τεχνικές γνώσεις, τις γνώσεις και δεξιότητες
οργάνωσης και διοίκησης, το μάρκετινγκ και τις ικανότητες χρηματοοικονομικής διαχείρισης που
διαθέτετε.
Σημαντικό ρόλο επίσης στη διαδικασία της απόφασής σας, διαδραματίζει η υποστήριξη και η
βοήθεια που έχετε από το περιβάλλον σας (οικογενειακό, φιλικό) αλλά και οι συνθήκες που
επικρατούν στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Τέλος, χρειάζεται να αναγνωρίσετε και τις αδυναμίες σας, καθώς και τις δυσκολίες που
πιστεύετε ότι θα συναντήσετε , αλλά και τους φόβους που έχετε.
Λέξεις κλειδιά:
Επιχειρηματίας, ιδιοκτήτρια μικρής επιχείρησης, επιχειρηματικό περιβάλλον, οικογενειακό φιλικό περιβάλλον, αυτογνωσία, προσωπικά χαρακτηριστικά, επιχειρηματικά χαρακτηριστικά,
κίνητρα και προσδοκίες, προσόντα, δικτύωση, φόβοι και δυσκολίες, εκπαίδευση επιχειρηματία.
1.
Χαρακτηριστικά , γνώσεις , δεξιότητες και προσδοκίες μιας επιχειρηματία – Περιβάλλον
Δεν είναι εύκολο να αποφασίσετε να γίνετε επιχειρηματίας και είναι ακόμα πιο δύσκολο να επιτύχετε
σε αυτή σας την επιδίωξη. Ο όρος «επιχειρηματίας» συνδέεται με την ικανότητα καινοτομίας,
δημιουργικής σκέψης, (νέες επιχειρηματικές ιδέες), ανάληψης κινδύνων και κάθε ενδεχόμενης
αποτυχίας, ανταπόκρισης στις αλλαγές που σημειώνονται στην αγορά, αποτελεσματικής διαχείρισης,
ικανότητα διασφάλισης πόρων, καθώς και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού που
απασχολείται στην επιχείρηση.
Θα αναρωτιέστε λοιπόν κατά πόσο ένας / μία επιχειρηματίας γεννιέται ή εκπαιδεύεται.
Πολύ επιγραμματικά αναφέρεται εδώ ότι στην περίπτωση που σκέπτεστε να ασκήσετε
επιχειρηματική δραστηριότητα χρειάζεται:
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α. Να διαθέτετε ορισμένα βασικά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά (πολλά από τα χαρακτηριστικά
αυτά μπορούν να ενισχυθούν και να αναδιαμορφωθούν με την κατάλληλη εκπαίδευση επιμόρφωση).
β. Να έχετε βασικές γνώσεις μάρκετινγκ, χρηματοοικονομικής διαχείρισης και γενικότερα
οργάνωσης και διοίκησης (δηλαδή μάνατζμεντ).
Συνεπώς, κάτω ιδίως από τις σημερινές συνθήκες, μιας κοινωνίας εντατικοποίησης της γνώσης,
για να αναπτύξετε και να εφαρμόσετε την επιχειρηματική σας ιδέα απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί
η εκπαίδευσή σας.
Πέρα όμως από τα πιο πάνω, που απαντούν στο ερώτημα πως γίνομαι επιχειρηματίας, πως δρω
και τι πρέπει να γνωρίζω, σημαντικό ρόλο στη νέα σας αυτή δραστηριότητα διαδραματίζουν και τα
εξής:
1) Οι προσδοκίες και τα κίνητρα που σας σπρώχνουν στην άσκηση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Εάν για παράδειγμα επιδιώκετε κυρίως την τακτοποίησή σας, με την έννοια της
αυτοαπασχόλησης και της ικανοποίησης της ανάγκης σας για επιβίωση, τότε σκέφτεστε μάλλον να
γίνετε «ιδιοκτήτρια μίας μικρής επιχείρησης». Στην περίπτωση όμως που έχετε προσδοκίες όπως η
ικανοποίηση της ανάγκης για προσωπική δημιουργία, η αναζήτηση δύναμης, εξουσίας, κύρους ή
επιτυχίας και πλούτου, τότε, εφόσον βέβαια διαθέτετε και τα απαραίτητα επιχειρηματικά
χαρακτηριστικά, γνώσεις και δεξιότητες, μπορεί να γίνετε «επιχειρηματίας». Από την άλλη όμως,
δεν είναι διόλου απίθανο να ξεκινήσετε με τις προσδοκίες «της ιδιοκτήτριας μιας μικρής
επιχείρησης» και στην πορεία να εξελιχτείτε σε «επιχειρηματία».
Οι προσδοκίες αναφέρονται στην προσωπική σας υποκίνηση και θέληση για να ξεκινήσετε με μία
επιχείρηση και απαντούν στο ερώτημα γιατί θέλω να γίνω επιχειρηματίας.
2) Η υποστήριξη που έχετε από το οικογενειακό και φιλικό σας περιβάλλον και γενικότερα η
«δικτύωσή» σας με διάφορους ανθρώπους. Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι:
Η δικτύωση είναι μία διαδικασία συλλογής και διανομής πληροφοριών η οποία ωφελεί τόσο το
ίδιο το άτομο όσο και εκείνους που απαρτίζουν το δίκτυό του. Η δικτύωση απαντά στο βασικό τρίτο
ερώτημα Ποιους πρέπει να γνωρίζει ένας / μία επιχειρηματίας.
Δικτύωση σημαίνει:
• το αποτέλεσμα και οι σχέσεις
• αποτελεσματικότητα και ικανότητα
• κατηγορηματικότητα, αλλά και ευγένεια
• επιμονή, αλλά και εμπιστοσύνη
• προώθηση του εαυτού μας, αλλά και των άλλων
• επιτυχία στην εργασία, αλλά και στις σχέσεις
• παίρνω, αλλά και δίνω
• υποστηρίζομαι, αλλά και συνεισφέρω
• ζητώ, αλλά και προσφέρω.
Η δικτύωση ΔΕΝ σημαίνει:
• πουλάω
• χρησιμοποιώ τους άλλους για δικό μου όφελος
• χειρίζομαι τους άλλους ώστε να «γίνει το δικό μου»
• επωφελούμαι από τους φίλους, τους γνωστούς, τους συναδέλφους, τους συνεταίρους μου
• ενδιαφέρομαι μόνο για τη δουλειά μου.
3) Το επιχειρηματικό περιβάλλον ασκεί σημαντικές επιδράσεις στην άσκηση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το οικονομικό, κοινωνικό, νομικό, πολιτικό, τεχνολογικό και
πολιτισμικό περιβάλλον είναι θετικό- υποστηρικτικό όταν για παράδειγμα:
Τονίζεται η ατομικότητα, επικρατεί η πεποίθηση στην κοινωνία ότι η αμοιβή είναι ανάλογη με
την αξία και την προσπάθεια που καταβάλλει ένα άτομο, υπάρχει αξιοκρατία, προβάλλονται
περισσότερο οι επιτυχίες και όχι οι αδυναμίες των επιχειρηματιών αλλά και οι επιχειρήσεις είναι
κοινωνικά υπεύθυνες, υπάρχουν διαδικασίες που διευκολύνουν την κίνηση κεφαλαίων, οι
αναγκαίοι ανθρώπινοι πόροι (εμπειρία, γνώση , εξειδίκευση), τεχνολογικές καινοτομίες, ερευνητικά
κέντρα που παράγουν νέα γνώση, διάχυση της τεχνολογίας και της νέας γνώσης στην παραγωγή.
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Αντίθετα το περιβάλλον είναι εχθρικό-αρνητικό όταν για παράδειγμα οι επιχειρηματίες
αντιμετωπίζονται ως «απατεώνες» και «εκμεταλλευτές», δεν συγχωρούνται κοινωνικά οι αποτυχίες,
επικρατεί η αρχή ότι δεν αμείβεσαι ανάλογα με την προσπάθεια και την αξία σου, δεν εμφανίζονται
καινοτομίες, υπάρχει δυσκαμψία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθυστέρηση στην ανάπτυξη
- εφαρμογή - διάχυση νέων ιδεών και νέας τεχνολογίας.
Ειδικά όσο αφορά στην Ελλάδα: (α) Φαίνεται να επιλέγεται ως καλύτερη λύση η μισθωτή
εργασία και κυρίως η απασχόληση στο δημόσιο τομέα. Η επιχειρηματική δραστηριοποίηση
επιλέγεται συνήθως όταν εξαντλούνται οι άλλες λύσεις. Αυτό επιβεβαιώνεται και σε πρόσφατη
έρευνα που έγινε σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης 32 . Στο ερώτημα τι θα επιλέγατε εάν ήσασταν
άνεργος, άνεργη, στη λύση «ίδρυση δικής μου επιχείρησης» η Ελλάδα και η Σουηδία εμφανίζουν τα
υψηλότερα ποσοστά (7% και 8% αντίστοιχα). Πιο αναλυτικά, οι λύσεις που προτιμούνται από τους
Έλληνες- Ελληνίδες, με σειρά προτεραιότητας είναι: 1η «θα δεχτώ μια δουλειά μόνο εφόσον είναι
σταθερή, καλοπληρωμένη και ανάλογη με τα προσόντα μου (24%)», 2η «θα δεχθώ μια οποιαδήποτε
δουλειά αρκεί να είναι σταθερή (21,3%)», 3η «θα δεχθώ οποιαδήποτε δουλειά αρκεί να
ανταποκρίνεται στα προσόντα που έχω (16,5%)», 4η «θα δεχθώ οποιαδήποτε δουλειά αρκεί να είναι
καλοπληρωμένη», 5η «θα δεχθώ οποιαδήποτε δουλειά και συνθήκες» και 6η «θα δοκιμάσω να κάνω
μία δική μου δουλειά (επιχείρηση) (6,6%). Οι υπόλοιπες επιλογές αφορούν στην απασχόληση στην
παραοικονομία, στην επιμόρφωση κ.α.
β) Ιστορικά η ελληνική κοινωνία και οικονομία εμφανίζονται σε γενικές γραμμές ευνοϊκές ως
προς την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων. Τα τελευταία όμως χρόνια έχει διαμορφωθεί ένα μάλλον
αρνητικό κλίμα όσο αφορά στον «επιχειρηματία» που συχνά θωρείται ως «φοροφυγάς»,
«απατεώνας» ή «κλέφτης».Το κλίμα αυτό επιβαρύνεται και από την άνιση μεταχείριση (διαμέσου
γνωριμιών κλπ), των πολιτών από την πλευρά της πολιτείας και την ανεπαρκή και γραφειοκρατική
λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Σήμερα όμως, η ανάγκη για αλλαγή και αναστροφή αυτού του μάλλον αρνητικού περιβάλλοντος,
φαίνεται να γίνεται όλο και πιο επιτακτική.
2. Η διαδικασία της απόφασης και η αναγκαιότητα αυτογνωσίας
Έχετε αποφασίσει ή σκέφτεστε να δημιουργήσετε μια δικής σας επιχείρηση. Προκειμένου να
εξετάσετε την επιλογή σας αυτή, είναι σκόπιμο κατ΄ αρχήν, να αποκτήσετε μία καλύτερη εικόνα για
τον εαυτό σας - για τα προσόντα σας και τις ενδεχόμενες αδυναμίες σας, αλλά και για τους τρόπους
βελτίωσης των προϋποθέσεών σας. Η μεγαλύτερη αυτογνωσία θα σας βοηθήσει τόσο στην επιλογή
σας, όσο και στην υλοποίηση της απόφασής σας.
Είναι σημαντικό, να είστε αρκετά βέβαιες για την επαγγελματική σας επιλογή - δηλαδή ότι σας
ταιριάζει να γίνετε ιδιοκτήτρια μίας επιχείρησης. Μία λάθος επιλογή δεν θα έχει αρνητικές συνέπειες
μονάχα για την επιχείρηση που ενδεχομένως να δημιουργήσετε, αλλά και επιπλέον θα επιβαρύνει και
εσάς ψυχικά, γιατί η εργασία εκτός από μέσο επιβίωσης αποτελεί και ένα χώρο προσωπικής
έκφρασης και δημιουργίας.
Με αυτά τα δεδομένα, σημαντικό ρόλο έρχεται να αναλάβει η αυτογνωσία, δηλαδή η όσο το
δυνατόν καλύτερη γνώση των κινήτρων και προσδοκιών σας, των προσόντων σας και των
απαιτήσεων που χρειάζεται να είστε σε θέση να εκπληρώσετε. Επιπλέον, χρειάζεται να αναγνωρίσετε
τις ενδεχόμενες δυσκολίες που θα συναντήσετε και να σκεφθείτε τρόπους με τους οποίους θα
μπορέσετε να τις αντιμετωπίσετε.
Στη διαδικασία αυτή, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο ρόλος της οικογένειας, των φίλων και όσων
αποτελούν το στενό σας περιβάλλον, είναι σημαντικός, τόσο γιατί μπορούν να επικυρώσουν αυτό
που πιστεύετε ότι είστε, όσο και γιατί αξιοποιώντας τους κατάλληλα, μπορούν να αποτελέσουν ένα
σημαντικό πλαίσιο στήριξης στην εκπλήρωση των σχεδίων σας.
Συνοψίζοντας, μπορείτε να δείτε τη δραστηριοποίησή σας ως υποψήφιας επιχειρηματία στο
υπόδειγμα που παρατίθεται στη σελίδα 46.
Οι ερωτήσεις του φύλλου εργασίας 1 έχουν ως σκοπό να σας βοηθήσουν στη διαδικασία της
αυτογνωσίας, στην ξεκάθαρη διατύπωση των προσδοκιών σας, στην αξιολόγηση του περιβάλλοντός
σας και στην αναγνώριση των δυσκολιών που ενδεχομένως να αναστέλλουν την υλοποίηση των
σχεδίων σας.

32

(Eurovarometer 47.2 «The Young European / 20th April - 7th June 1997»)
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Περιγραφή της επιχειρηματικής ιδέας
Κύριες ενότητες 2ου βήματος:
•
Επιχειρηματική ιδέα και καινοτομία
•
Επιχειρηματική ιδέα και μορφή επιχείρησης
Στόχος αυτής της ενότητας είναι:
Η επεξεργασία και η συγκεκριμενοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας από εσάς, την υποψήφια
επιχειρηματία όσον αφορά: (1) στην καινοτομία του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα προσφέρετε,
και (2) στη μορφή-είδος της επιχείρησης με την οποία θα ασχοληθείτε.
Λέξεις κλειδιά:
Επιχειρηματική ιδέα, καινοτομία, αγορά επιχείρησης, νέα επιχείρηση, franchising, οικογενειακή
επιχείρηση.
1. Επιχειρηματική ιδέα και καινοτομία.
◊ Η επιχειρηματική ιδέα είναι κεντρικό στοιχείο κάθε επιχείρησης και η ιδέα που θα επιλέξετε
θα αποτελέσει τη βάση στην οποία θα οικοδομηθεί η επιχείρησή σας. Αξίζει να αφιερώσετε χρόνο
και προσπάθεια για να αναπτύξετε την επιχειρηματική σας ιδέα.
◊ Οι άνθρωποι ανακαλύπτουν και αναπτύσσουν επιχειρηματικές ιδέες με διαφορετικούς
τρόπους. Όμως, για να επιτύχει μία ιδέα ως επιχείρηση, υπάρχει πάντα η εξής βασική προϋπόθεση: η
ιδέα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς, προσφέροντας στους πελάτες κάτι καινούργιο και
μοναδικό, δηλαδή μία καινοτομία και φυσικά πρέπει να είναι επικερδής.
Τι σημαίνει καινοτομία
Ο όρος «καινοτομία» στις επιχειρήσεις σημαίνει κάτι το οποίο είναι νέο ή διαφορετικό, ή η
διεύρυνση αυτών που ήδη υπάρχουν.
Η καινοτομία, δεν ταυτίζεται με την εφεύρεση ενός νέου προϊόντος. Επίσης η καινοτομία, δεν
ταυτίζεται πάντα με το πολύπλοκο και το σύνθετο. Στην πραγματικότητα, πολλές από τις καινοτομίες
στον χώρο των επιχειρήσεων, βασίζονται σε απλές ιδέες!
Η καινοτομία μπορεί να διακριθεί σε:
• Καινοτομία στο είδος των προϊόντων ή υπηρεσιών που προσφέρετε: (τι)
• Καινοτομία όσο αφορά την αγορά που στοχεύετε: (σε ποιόν)
• Καινοτομία στον τρόπο οργάνωσης της παραγωγής ή της διάθεσης του προϊόντος / υπηρεσίας
κ.α. της επιχείρησης (πως)
• Καινοτομία όσο αφορά τον χρόνο που θα επιλέξετε (πότε) ή το χώρο στον οποίο θα
δράσετε:(που)
Συμβουλευτείτε τον οδηγό «Ιδέες για επιχειρήσεις» του δικτύου ΤΠΑ (Τοπικών Πρωτοβουλιών
Απασχόλησης γυναικών)

Μία εφεύρεση γίνεται καινοτομία μόνο από τη στιγμή που ενσωματωθεί σ’ ένα προϊόν ή μία
υπηρεσία ή λειτουργία και διοχετευτεί στην αγορά με επιτυχία
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Εφαρμογή μετά από προσαρμογή
μιας καινοτομίας που υπάρχει.

Κάτι τελείως καινούργιο, ή κάτι νέο
που γεννιέται από άλλη βασική
καινοτομία.

Καινοτομία

Μικρές ή σημαντικές βελτιώσεις σε ένα
προϊόν ή υπηρεσία / λειτουργία ή διαδικασία που
ήδη υπάρχει.
Σχήμα 1.
Είδη/ Μορφές Καινοτομίας
2. Επιχειρηματική ιδέα και μορφή επιχείρησης.
Με την επιχειρηματική ιδέα συνδέεται και η απόφασή σας για τη μορφή της επιχείρησης με την
οποία πρόκειται να ασχοληθείτε. Δηλαδή αφορά:
Στη δημιουργία νέας επιχείρησης όπου κρίσιμα είναι τα θέματα : (α) Η επιλογή
τόπου εγκατάστασης , (β) η νομική μορφή της επιχείρησης.

Συμφωνία
franchising:
συμβόλαιο με
μία εταιρεία
που θα σας
δώσει
το δικαίωμα της
εκμετάλλευσης
της επωνυμίας,
της
τεχνογνωσίας,
τις μεθόδους
επιμόρφωσης,
μάρκετινγκ, κλπ.
Προσοχή στους
όρους της
συμφωνίας
και της
φερεγγυότητας
του franchising.
(Συμβουλευτείτε
δικηγόρο).

Επιχειρηματική
Ιδέα

Αγορά μίας ήδη
σε λειτουργία
επιχ/σης.
Προσοχή:
Σημαντικά
είναι τα ερωτήματα:
-Γιατί πουλάει την
επιχείρηση ο
παλαιός
ιδιοκτήτης;
-Τι φήμη έχει στους
πελάτες και
προμηθευτές;
-Που είναι
εγκατεστημένη
η επιχείρηση;
-Τι κέρδη (ποσοστό
εξέλιξης )
είχε;
-Μήπως έχει χρέη;
-Πρέπει να
κρατήσετε
το προσωπικό ;

Συνέχιση οικογενειακής επιχείρησης. Προσοχή: Θα μπορέσετε να αναπτύξετε
πρωτοβουλίες ;Να προχωρήσετε σε αλλαγές ; Μήπως το προϊόν δεν έχει
προοπτική; Ποια είναι η στάση σας απέναντι στην οικογενειακή σας επιχείρηση;
(θετική , αρνητική, αδιάφορη;)

Σχήμα 2. Επιλογή επιχείρησης (Είδος - Μορφή)
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Βήμα 3ο: Νομικές προϋποθέσεις και ρυθμίσεις σχετικές με τη σύσταση της
επιχείρησης.
Κύριες ενότητες 3ου βήματος:
•
Νομική μορφή της επιχείρησης
•
Η ρύθμιση της επαγγελματικής στέγης
•
Η επωνυμία της επιχείρησης
•
Φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις της νέας επιχειρηματία
•
Η διαδικασία για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας
Στόχος της ενότητας αυτής είναι η γυναίκα επιχειρηματίας να μάθει ποιες είναι οι απαραίτητες
ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί με σκοπό να δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση όσον
αφορά:
• Στη νομική μορφή της επιχείρησης
• Στα κριτήρια για την επιλογή της νομικής μορφής της επιχείρησης
• Στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε επιχειρηματικής μορφής
• Στο πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και ειδικότερα σχετικά με:
o την επωνυμία της επιχείρησης
o τον τόπο εγκατάστασης
o τις υποχρεώσεις της προς τις Οικονομικές Αρχές (Δ.Ο.Υ.)
o την ασφαλιστική και εργατική νομοθεσία
o τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας
o την άδεια λειτουργίας
o την εγγραφή της επιχείρησης στο αρμόδιο επιμελητήριο
Λέξεις κλειδιά:
Νομική μορφή, Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε., αφανής εταιρεία, επωνυμία, ασφαλιστική νομοθεσία,
προϋποθέσεις υγιεινής, επιμελητήρια, Δ.Ο.Υ., φορολογία, φόρος εισοδήματος, αντικειμενικά
κριτήρια, Φ.Π.Α., άδεια λειτουργίας, ευθύνη, επαγγελματική στέγη.
Εισαγωγή
Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε στις κινήσεις που θα πρέπει να προβείτε όταν σκοπεύετε στη
σύσταση της νέας επιχείρησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αφού πρώτα αποφασίσετε
σχετικά με το αντικείμενο της επιχειρηματικής δραστηριότητας που προτίθεστε να ασκήσετε. Οι
απαιτούμενες κινήσεις αναφέρονται στην επιλογή της νομικής μορφής της επιχείρησης, στη ρύθμιση
της επαγγελματικής στέγης, στις υποχρεώσεις προς τις Φορολογικές Αρχές του τόπου εγκατάστασης
της επιχειρήσεώς σας, στις υποχρεώσεις που αφορούν στους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας, στην
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας, στην Εργατική Νομοθεσία, καθώς και στην Επωνυμία της
επιχείρησης.
1. Νομική μορφή της επιχείρησης
Η νομική μορφή της επιχείρησης αφορά στη νομική βάση στην οποία προτίθεται να
δραστηριοποιηθεί η επιχειρηματίας.
Μερικοί από τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση σχετικά με τη Νομική
Μορφή της νέας επιχείρησης παρουσιάζονται στη συνέχεια:
• οι προσωπικοί στόχοι και οι προσδοκίες της γυναίκας επιχειρηματία
• οι πιθανοί κίνδυνοι στους οποίους πρόκειται να εκτεθείτε σε συνδυασμό με το βαθμό ευθύνης
που είστε διατεθειμένη ή ακόμη και ικανή να αναλάβετε
• οι προσδοκίες των πιθανών πελατών, προμηθευτών, και πιστωτών γενικότερα
• το ύψος του απαιτούμενου για την επιχείρηση κεφαλαίου και η δυνατότητα εξεύρεσής του
• οι προβλεπόμενες ετήσιες πωλήσεις (προβλεπόμενος ετήσιος τζίρος)
• οι δυσκολίες και τα προβλήματα που συνδέονται με τη νομική μορφή της επιχείρησης, όπως
απαιτούμενα έξοδα, υποχρεώσεις και ικανότητα τήρησης βιβλίων κ.λπ.
• φορολογικά μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα
• η ανάγκη για απαραίτητες πρόσθετες γνώσεις που η ίδια δεν διαθέτετε
• άλλοι παράγοντες
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Οι επιχειρήσεις σύμφωνα με τη νομική μορφή είναι δυνατό να χωριστούν σε κατηγορίες όπως
φαίνεται παρακάτω:
α. Ατομικές επιχειρήσεις
Στις επιχειρήσεις αυτές το κεφάλαιο ανήκει σε ένα φυσικό πρόσωπο που είναι η ιδιοκτήτρια της
επιχείρησης, η οποία καρπώνεται τα κέρδη, αλλά υφίσταται και τις ζημίες της επιχείρησης. Υπό αυτό
το νομικό καθεστώς η λειτουργία της επιχείρησης δίνει τη δυνατότητα στο φορέα της (την
ιδιοκτήτρια) να αναπτύξει τις δεξιοτεχνίες της χωρίς “εσωτερικές” ανασχέσεις ή περισπασμούς.
Προσδιορίζει μόνη της την κατεύθυνση, την έκταση και τη μεθοδολογία της σχετικής
δραστηριότητας για την επιτυχία, της οποίας όμως φέρει η ίδια αποκλειστικά την ευθύνη.
Η επιχειρηματίας, με την αναγκαία πλέον συνδρομή εξωτερικών συνεργατών, ελέγχει
καθημερινά την πορεία και την προοπτική της επιχείρησης, ώστε να είναι σε θέση να προβαίνει
άμεσα σε αναπροσαρμογές και να αποφεύγει σημαντικούς κινδύνους. Σε περίπτωση κλυδωνισμού
της επιχείρησης, η επιχειρηματίας οφείλει να στηρίζει μόνη της τη δραστηριότητά της, για τα
οικονομικά της οποίας ευθύνεται με ολόκληρη την ατομική της περιουσία (δηλαδή και με στοιχεία
που έχει αποκτήσει από κληρονομιά, γονική παροχή κλπ). Το γεγονός αυτό αποτελεί και την
κυριότερη επιφύλαξη σχετικά με τη μορφή αυτή. Στα πλεονεκτήματα της ατομικής επιχείρησης,
πέρα από τον υψηλό βαθμό ευελιξίας στις συνθήκες αγοράς που προαναφέραμε, συμπεριλαμβάνεται
και η ευκολία σύστασης και διάλυσής της, που πραγματοποιούνται με αίτηση στην οικεία ΔΟΥ και
στις δύο περιπτώσεις.
Επίσης σημειώνεται ότι λόγω κυρίως του μεγέθους τους, αλλά και τα προαναφερθέντα
πλεονεκτήματα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τη μορφή αυτή.
β. Εταιρικές επιχειρήσεις
Παρ’ όλα αυτά, τα σύγχρονα οικονομικά μεγέθη συχνά επιβάλλουν την σύμπραξη περισσότερων
προσώπων προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχημένη υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.
Ιδιαίτερα σε ότι αφορά στη γυναικεία επιχειρηματικότητα, η εταιρικότητα αποτελεί συχνά
προϋπόθεση για την ανάληψη οποιασδήποτε δραστηριότητας. Και τούτο όχι μόνον επειδή τα
οικονομικά διαθέσιμα των γυναικών είναι συχνά περιορισμένα, αλλά ακόμη γιατί ο χρόνος που
διαθέτουν οι γυναίκες, προσδιορίζεται και περιορίζεται από τις υποχρεώσεις τους προς την
οικογένεια.
Έτσι οι εταιρίες σύμφωνα με το εμπορικό δίκαιο είναι οι εξής οκτώ:
Η ομόρρυθμη εταιρία (ΟΕ), η ετερόρρυθμη Εταιρία (ΕΕ), η αφανής εταιρία, η ετερόρρυθμη με
μετοχές, η ανώνυμη εταιρία (ΑΕ), η εταιρία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), ο συνεταιρισμός και η
συμπλοιοκτησία.
β1 . Ομόρρυθμη Εταιρία. Είναι η εταιρία που ιδρύουν δύο ή περισσότερα άτομα για να ασκήσουν
εμπορία. Στην εταιρία δίνεται ξεχωριστή επωνυμία (όνομα). Η επωνυμία σχηματίζεται μόνον από τα
επώνυμα των εταίρων ή το όνομα ενός εταίρου που ακολουθείται από τη σύντμηση “και Σία”, μπορεί
όμως να μπει και διακριτικός τίτλος που να αναφέρεται στο αντικείμενο της εμπορίας.
Για τα χρέη της εταιρίας ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον όλοι οι συνέταιροι με την
προσωπική τους περιουσία. Αν για παράδειγμα, η εταιρία οφείλει 3.000.000 δρχ., ο δανειστής μπορεί
να κατάσχει για ολόκληρο το ποσόν το διαμέρισμα μιας συνεταίρου που το είχε αποκτήσει από
κληρονομιά των γονιών της. Αυτή δηλαδή, θα επιβαρυνθεί μόνη της με ολόκληρο το χρέος και θα
πρέπει, κατόπιν, να διεκδικήσει από τις συνεταίρους το ποσοστό που αναλογεί σε αυτές.
Επίσης, αν κάποιος από τους συνεταίρους υπογράψει κάτω από το όνομα της εταιρίας,
δεσμεύονται όλοι οι εταίροι, δηλαδή αναλαμβάνουν όλοι την οφειλή, εκτός αν το καταστατικό
προβλέπει διαφορετικά.
Ακόμη, εάν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία, όλες μαζί οι συνεταίροι διαχειρίζονται τις υποθέσεις
της εταιρίας. Μπορεί όμως και μία ή περισσότερες να λειτουργούν ως διαχειριστές. Η δυνατότητα
ρύθμισης των όρων λειτουργίας της εταιρίας από το καταστατικό είναι ευρεία, το μόνον που δεν
μπορεί να περιοριστεί είναι η απεριόριστη ευθύνη των συνεταίρων.
Τα κέρδη και οι ζημίες μοιράζονται στις συνεταίρους ανάλογα με τη μερίδα τους, δηλαδή το
ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Η διανομή των κερδών ή ο καταλογισμός των
ζημιών γίνεται μετά από τον ετήσιο ή τουλάχιστον εξαμηνιαίο απολογισμό της εμπορικής
δραστηριότητας, που συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη σύνταξη του ισολογισμού. Επειδή όμως

127

συχνά οι εταίροι ζουν από την εμπορία τους αυτή, ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα να κάνουν
“απολήψεις”, δηλαδή με κοινή συμφωνία τους και εφόσον από τα λογιστικά βιβλία τους προκύπτει
ότι στο τέλος της χρονιάς θα υπάρξουν κέρδη, να εισπράξουν -έναντι- ένα μέρος από αυτά. Για να
υπάρξει δικαίωμα “απόληψης” θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά στο καταστατικό.
β2 . Ετερόρρυθμη Εταιρία H ετερόρρυθμη εταιρία είναι η ετεροθαλής αδελφή της ομόρρυθμης.
Διακρίνεται από την τελευταία επειδή μία τουλάχιστον συνεταίρος δεν έχει ευθύνη μεγαλύτερη από
το κεφάλαιο (τα χρήματα) που έδωσε για να γίνει η εταιρία. Αυτό σημαίνει ότι η ετερόρρυθμος
εταίρος δεν μπορεί να πάθει ζημία μεγαλύτερη από το κεφάλαιο που έβαλε στην εταιρία. Δηλαδή δεν
μπορεί να της ζητηθεί να πληρώσει επιπλέον χρήματα για τα χρέη της επιχείρησης ή να κατασχεθούν
ακίνητά της για τον ίδιο λόγο.
Ακόμη, όσον αφορά στην επωνυμία της επιχείρησης, το όνομα της ετερορρύθμου εταίρου δεν
μπορεί να μπει στο όνομα της επιχείρησης (επωνυμία).
Επίσης, η ετερόρρυθμη εταίρος δεν μπορεί να γίνει διαχειρίστρια της εταιρίας και αν κάνει
κάποια πράξη διαχείρισης, γίνεται αυτόματα και αυτή ομόρρυθμος.
Σε κάθε άλλη περίπτωση ισχύουν οι κανόνες που αφορούν στην ομόρρυθμη εταιρία. Σε
περίπτωση που το κεφάλαιο διαιρεθεί σε μετοχές τότε έχουμε την ετερόρρυθμη με μετοχές.
Τα πλεονεκτήματα των δύο αυτών εταιρικών μορφών είναι τα ακόλουθα:
1. Διατηρείται ο προσωπικός χαρακτήρας της άσκησης εμπορίας, και έτσι ενδείκνυνται για εκείνες
τις επιχειρήσεις που συνεπάγονται μία στενή σχέση με τον πελάτη.
2. Παρέχεται η δυνατότητα ευκολότερης συγκέντρωσης κεφαλαίου, αφού αυτό καταβάλλεται από
περισσότερα του ενός μέρη.
3. Το απαιτούμενο για τη σύστασή τους κεφάλαιο είναι μικρό.
4. Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες συστήνονται με ιδιωτικά έγγραφα (συμφωνητικά) που
δημοσιεύονται σε ειδικό βιβλίο στο δικαστήριο. Πρόκειται για μια γρήγορη, εύκολη και όχι
δαπανηρή διαδικασία ίδρυσης. Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται αναφορά στα στοιχεία που
σύμφωνα με το νόμο πρέπει να αναφέρονται στα εταιρικά καταστατικά ομορρύθμων και
ετερορρύθμων εταιριών.
Τα μειονεκτήματά τους εξαντλούνται στην απεριόριστη προσωπική ευθύνη των ομορρύθμων
εταίρων, και στον υψηλό συντελεστή φορολόγησης των κερδών τους, που όμως αντιμετωπίζεται,
όπως θα δούμε παρακάτω. Επίσης, θα πρέπει να επισημάνουμε, ότι απαραίτητη προϋπόθεση
αποτελεί η ύπαρξη εμπιστοσύνης και πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των εταίρων.
Μερικά απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στο καταστατικό των ομορρύθμων
εταιριών

Στον τίτλο του εταιρικού συνήθως αναφέρεται η επωνυμία της εταιρίας και το μέγεθος του
κεφαλαίου της

Τόπος και χρόνος σύνταξης του εταιρικού

Ονόματα, επωνυμία, κατοικία και επάγγελμα των εταίρων

Συμφωνία συστάσεως της εταιρίας και καθορισμός του εταιρικού τύπου αυτής (ως
ομορρύθμου ή ετερορρύθμου)

Έδρα της εταιρίας

Εταιρική επωνυμία

Σκοπός της εταιρίας

Διάρκεια της εταιρίας

Εισφορά των εταίρων και η αναλογία συμμετοχής τους στα κέρδη και στις ζημιές

Καθορισμός των διαχειριστών και γενικά περί της διαχειρίσεως και εκπροσώπησης της
εταιρίας

Ρήτρες της διάρκειας της εταιρίας σε περίπτωση θανάτου, πτώχευσης ή ανικανότητας των
εταίρων

Περί συντάξεως του ετήσιου Ισολογισμού και της διανομής των κερδών

Περί της εκκαθαρίσεως της εταιρίας (καθορισμός των εκκαθαριστών και σύντομη
περιγραφή της διαδικασίας της εκκαθάρισης και διανομής της εταιρικής περιουσίας)

Ρήτρα σχετικά με την απαγόρευση της σφραγίσεως του εταιρικού καταστήματος ή της
εταιρικής περιουσίας στην περίπτωση ασφαλιστικών μέτρων
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Βεβαίωση σύνταξης του εταιρικού και υπογραφή του από τους συνεταίρους

• Στο παράρτημα (3Α) παραθέτουμε ένα “τυπικό” καταστατικό σύστασης μιας ΟΕ.
β3. Ανώνυμη Εταιρία
Ανώνυμη είναι η εμπορική εταιρία που παίρνει το όνομά της από το είδος της επιχείρησης με την
οποία απασχολείται και που το κεφάλαιό της είναι μοιρασμένο σε ισότιμες μετοχές που
μεταβιβάζονται εύκολα. Οι μέτοχοι δεν έχουν ουσιαστική σχέση με τη δραστηριότητα της εταιρίας
που καθορίζεται και κατευθύνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο της
εταιρείας. Τα όργανα αυτά είναι αιρετά, δηλαδή αναδεικνύονται από τη συνέλευση των μετόχων που
με τον έμμεσο αυτό τρόπο ελέγχουν την πορεία της εταιρίας. Για να υπάρξει άμεσος έλεγχος της ΑΕ
από κάποιον μέτοχο θα πρέπει ο τελευταίος να συγκεντρώσει στα χέρια του μεγάλο αριθμό μετοχών,
πράγμα συχνά δύσκολο. Στην αντίθετη περίπτωση ο νομοθέτης προστατεύει τα συμφέροντα της
μειοψηφίας.
Τα κέρδη της εταιρίας διανέμονται σε ετήσια βάση με τη μορφή μερίσματος, ενώ σε περίπτωση
ζημίας οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι του ποσού του μετοχικού τους κεφαλαίου και, σε καμία
περίπτωση, δεν οφείλουν να πληρώσουν για οποιαδήποτε παραπάνω ζημία. Για τη σύστασή της
απαιτείται κατώτατο ποσό κεφαλαίου (από 1/1/98 είναι 30.000.000 δραχμές). Το καταστατικό της
εταιρίας καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).
Οι ΑΕ προσελκύουν τα αποταμιευτικά κεφάλαια των ιδιωτών για την αγορά μετοχών, αφού αυτοί
δεν αναλαμβάνουν οικονομικές ευθύνες μεγαλύτερες από εκείνες που αναλογούν στον αριθμό των
μετοχών τους και δεν χρειάζεται να δεσμεύουν τα κεφάλαιά τους έπ’ άπειρον, αφού οι μετοχές τους
είναι μεταβιβάσιμες.
Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ο κεφαλαιουχικός χαρακτήρας της ΑΕ που δεν φαίνεται να
εξυπηρετεί τη μέση γυναίκα επιχειρηματία.
β4. Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης
Η ΕΠΕ καθιερώθηκε ως θεσμός στην Ελλάδα το 1955. Έχει μικτό χαρακτήρα (δηλαδή
προσωπικό και κεφαλαιουχικό). Στην εταιρία αυτή συμμετέχουν ονομαστικά ορισμένα μόνο
πρόσωπα, καθένα από τα οποία ευθύνεται μόνο μέχρι το ποσοστό της εταιρικής του μερίδας. Δεν
είναι δηλαδή υποχρεωμένοι να καλύψουν πιθανές ζημίες με δικά τους χρήματα ή με την ατομική
τους περιουσία. Η εταιρική μερίδα του κάθε εταίρου δεν μπορεί να παρασταθεί με μετοχές και ούτε
μπορεί να μεταβιβαστεί αν δεν συμφωνούν όλοι οι εταίροι.
Για τη σύστασή της χρειάζεται ένα κατώτατο ποσό κεφαλαίου (από 1/1/98 10.000.000 δραχμές),
το οποίο διαιρείται σε ισότιμα εταιρικά μερίδια. Επίσης, για την ίδρυσή της απαιτείται
συμβολαιογραφικό έγγραφο και δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Γενικά, τόσο οι
διατυπώσεις για τη σύσταση, όσο και για τη λύση της είναι αρκετά χρονοβόρες. Η ΕΠΕ διοικείται
από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων, η διαχείρισή της ανήκει κατ’ αρχήν σε όλους τους εταίρους,
είναι όμως δυνατόν να οριστούν διαχειριστές (ή διαχειριστής) που να μην είναι εταίροι.
Μπορεί να συσταθεί και ΕΠΕ μόνο με ένα πρόσωπο, οπότε συμπεριλαμβάνονται στην επωνυμία
ολογράφως και οι λέξεις “Μονοπρόσωπη ΕΠΕ”. Το πρόσωπο αυτό μόνο σε μια μονοπρόσωπη ΕΠΕ
μπορεί να συμμετέχει.
Στην ΕΠΕ συνδυάζονται τα πλεονεκτήματα του προσωπικού ενδιαφέροντος, όπως στην
περίπτωση της ΟΕ, της ΕΕ και της περιορισμένης ευθύνης.
Η ΟΕ και η ΕΕ μπορούν να μετατραπούν σε ΕΠΕ ή ΑΕ εάν ακολουθηθεί η διαδικασία που
προβλέπει ο νόμος, δηλαδή σύνταξη της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης. Σε περίπτωση
μετατροπής, η νέα εταιρία διαδέχεται την παλαιά σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της.
Είναι λοιπόν προτιμότερο να ξεκινήσει μια δραστηριότητα με τη νομική μορφή της Ομόρρυθμης ή
της Ετερόρρυθμης εταιρίας και, σε περίπτωση που η επιχείρηση εδραιωθεί και αναπτυχθεί ομαλά, να
μετατραπεί, αν αυτό κριθεί συμφερότερο, σε ΑΕ ή ΕΠΕ.
β5. Αφανής ή Συμμετοχική Εταιρία
Ιδιόμορφη νομική μορφή επιχειρήσεων που δημιουργεί εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των
συμβαλλομένων, που στους τρίτους είναι άγνωστες, διότι σε αυτούς εμφανίζεται μόνον ένας, ο
εμφανής εταίρος.
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Δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο και η σύστασή της δεν υποβάλλεται σε διατυπώσεις. Είναι μια
απλή γραπτή συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων πλευρών.
Με τη συμμετοχική εταιρία, πρόσωπα που δεν θέλουν να εμφανιστούν ως μέλη εταιρίας,
μπορούν να καλύπτονται πίσω από τον εμφανή εταίρο.
• Στο παράρτημα (3Β) παραθέτουμε το τυπικό του καταστατικού μιας αφανούς εταιρίας.
β6. Συνεταιρισμός
Σύμφωνα με το νόμο του 1915, για την εισαγωγή των συνεταιρισμών στην Ελλάδα,
“συνεταιρισμός είναι η εταιρία που το κεφάλαιό της είναι μεταβλητό και αποτελείται από
συνεταίρους, που ο αριθμός τους είναι επίσης μεταβλητός και η οποία έχει σκοπό την ηθική και
κοινωνική προαγωγή των συνεταίρων μελών, με την κοινή συνεισφορά και συνεργασία τους”.
Για τη σύσταση του συνεταιρισμού απαιτούνται τουλάχιστον 7 μέλη. Διοικητικά όργανα ενός
συνεταιρισμού είναι η Γενική Συνέλευση, που αποτελείται από όλα τα μέλη του συνεταιρισμού, το
Διοικητικό Συμβούλιο και το Εποπτικό Συμβούλιο, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση
του συνεταιρισμού, κάθε συνεταίρος έχει μία ψήφο, ενώ στη Γενική συνέλευση μιας ΑΕ κάθε
μέτοχος έχει όσες ψήφους αναλογούν στις μετοχές που έχει στην κατοχή του. Οι συνεταιρισμοί
μπορούν να δημιουργούν και ΑΕ για να πραγματοποιούν κέρδη που να διανέμονται στα μέλη τους.
2. Η Ρύθμιση της Επαγγελματικής Στέγης
Η επαγγελματική στέγη αποτελεί σπουδαίο παράγοντα για τη δημιουργία και την ανάπτυξη της
επιχείρησης. Όχι μόνο διότι η σχετική μηνιαία δαπάνη αποτελεί σημαντικό πάγιο έξοδο, αλλά επειδή
ασκεί σοβαρή επίδραση στην πορεία της δραστηριότητας. Είναι άλλωστε μέσα στις απαραίτητες
προϋποθέσεις για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Όσοι λοιπόν δεν διαθέτουν
ιδιόκτητο χώρο για να στεγάσουν τη δραστηριότητά τους, πρέπει να διαπραγματευτούν προσεκτικά
τη σχετική μίσθωση.
Η μίσθωση της επαγγελματικής στέγης διαρκεί από το νόμο τουλάχιστον για εννέα χρόνια, με
δυνατότητα μονομερούς παράτασης εκ μέρους του μισθωτή για ακόμη τρία, δηλαδή συνολικά
δώδεκα. Ο χρόνος για τον οποίο έχει καταρτισθεί το μισθωτήριο δεν έχει σημασία. Αυτό σημαίνει
ότι ακόμη και αν το μισθωτήριο προβλέπει π.χ. τριετή μίσθωση, δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης να κάνει
έξωση πριν την πάροδο του νόμιμου χρόνου.
Αντίστοιχα όμως, τα πρώτα χρόνια της μίσθωσης, ο μισθωτής δεν μπορεί να αποχωρήσει από το
κατάστημα και αν επιλέξει να το κάνει θα είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στον ιδιοκτήτη όλα τα
συμφωνημένα μισθώματα της πρώτης διετίας. Αν για παράδειγμα κάποια μισθώσει ένα κατάστημα
προς 100.000 δρχ. το μήνα και μετά από έξι μήνες αναγκαστεί να κλείσει την επιχείρησή της,
φεύγοντας από το μίσθιο θα πρέπει να δώσει στον ιδιοκτήτη 1.800.000 δρχ. για τα υπόλοιπα
μισθώματα.
Προσοχή πρέπει να καταβάλλεται και στους ιδιαίτερους όρους, όπως η ευθύνη της μισθώτριας
για ζημίες, η δυνατότητα αποχώρησης από το μίσθιο μετά από προηγούμενη ειδοποίηση του μισθωτή
κλπ. Αν δεν συμφωνηθεί διαφορετικά με το μισθωτήριο συμβόλαιο, οποιαδήποτε προσθήκη στο
ακίνητο ή βελτίωσή του, όπως για παράδειγμα η κατασκευή βιτρίνας ή παταριού, η επίστρωση με
πλακάκια κλπ., παραμένουν μετά την αποχώρηση του ενοικιαστή σε όφελος του ιδιοκτήτη, χωρίς ο
τελευταίος να οφείλει αποζημίωση για τα έργα αυτά που πιθανόν να αύξησαν την αξία του
καταστήματος.
Το μίσθωμα μετά από μια διετία αναπροσαρμόζεται ελεύθερα και μέχρι το ύψος του 6% της
αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, ενώ τα επόμενα χρόνια η αύξηση που καταβάλλεται
προσδιορίζεται με συντελεστή το 75% του πληθωρισμού. Οι συμβαλλόμενοι βέβαια μπορούν να
προβλέψουν διαφορετικό τρόπο υπολογισμού της αύξησης.
Η υπομίσθωση απαγορεύεται από το νόμο, εκτός αν δώσει άδεια ο ιδιοκτήτης, ενώ η πρόσληψη
συνεταίρου (δηλαδή η ίδρυση εταιρίας μεταξύ του μισθωτή και κάποιου τρίτου προσώπου), δίνει το
δικαίωμα στον εκμισθωτή να απαιτήσει ιδιαίτερα σημαντική αύξηση. Για όλα αυτά είναι δυνατόν να
υπάρξουν αντίθετες συμφωνίες, που να διευκολύνουν την επιχειρηματία, πρέπει όμως να
διατυπώνονται ρητά στο σχετικό συμβόλαιο.
• Στο παράρτημα (3Γ) παραθέτουμε ένα υπόδειγμα μισθωτηρίου.
3. Η επωνυμία της επιχείρησης
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Η επωνυμία της επιχείρησης αναφέρεται στο όνομα της επιχείρησης με το οποίο η νέα
επιχειρηματίας προτίθεται να ασκήσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Όπως αναφέραμε και
προηγουμένως, η επωνυμία της επιχείρησης εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη νομική μορφή της
επιχείρησης. Επίσης θα πρέπει να συντρέχουν και οι παρακάτω προϋποθέσεις:
• η επωνυμία που επιλέξαμε να μην χρησιμοποιείται ήδη από κάποια άλλη επιχείρηση με το
ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο επιχειρηματικής δραστηριότητας.
• να μην υποδηλώνει σχέση με επίσημα κρατικά σώματα, φορείς ή υπηρεσίες όπως π.χ. ο
στρατός κλπ. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται ειδική άδεια
• η επωνυμία να μη θεωρείται προσβλητική ή υβριστική.
Γενικά, οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στον κανονισμό σχετικά με τις επωνυμίες των
επιχειρήσεων και την κατοχύρωσή τους, παρέχεται από το Υπουργείο Εμπορίου.
4. Φορολογικές και Ασφαλιστικές Υποχρεώσεις της Νέας Επιχειρηματία
Μετά την απόφαση για τη νομική μορφή της επιχείρησης και την επωνυμία της, πρέπει να
ενημερωθείτε για τις φορολογικές, ασφαλιστικές και άλλες ειδικές υποχρεώσεις, που πηγάζουν από
την προκείμενη έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
α. Φόρος Εισοδήματος και Αντικειμενικά Κριτήρια
Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις υπαγόμενο σε φόρο, θεωρεί ο φορολογικός νόμος, το
κέρδος που αποκτάται από μία ή περισσότερες ατομικές ή εταιρικές εμπορικές, βιομηχανικές ή
βιοτεχνικές επιχειρήσεις ή από άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος που δεν υπάγεται στα
ελευθέρια.
Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση εμπορικής επιχείρησης, η οποία τηρεί
βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας ή δεν τηρεί βιβλία και λειτουργεί ατομικώς ή ως ομόρρυθμη ή
ετερόρρυθμη εταιρία ή κοινωνία αστικού δικαίου (που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα) ή αστική
κερδοσκοπική εταιρία ή συμμετοχική, ή αφανής, καθώς και ως κοινοπραξία, θεωρείται εκείνο που
προέρχεται από τη λειτουργία των εξής στοιχείων:
• Της μισθωτικής αξίας της επαγγελματικής εγκατάστασης (ΜΑΕΕ)
• Της εμπορικής αμοιβής (ΕΑ)
• Του συντελεστή εμπορικότητας (ΣΕ)
• Του συντελεστή απόδοσης (ΣΑ)
Έτσι, το ελάχιστο εισόδημα υπολογίζεται από τον πολλαπλασιασμό του αθροίσματος της
μισθωτικής αξίας και της εμπορικής αμοιβής επί το συντελεστή εμπορικότητας και το συντελεστή
απόδοσης και δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:
Ελάχιστο εισόδημα = (ΜΑΕΕ+ΕΑ) Χ ΣΕ Χ ΣΑ
Για την εφαρμογή του αντικειμενικού συστήματος φορολογίας, έχουν εισαχθεί στη φορολογία
εισοδήματος φυσικών προσώπων, οι έννοιες του δηλούμενου εισοδήματος και του ελάχιστου
εισοδήματος. Δηλούμενο εισόδημα θεωρείται εκείνο που προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία και
προσδιορίζεται λογιστικά ή εξωλογιστικά. Ελάχιστο εισόδημα είναι αυτό που προκύπτει από την
εφαρμογή της αντικειμενικής μεθοδολογίας. Τα δύο αυτά εισοδήματα συγκρίνονται και το
μεγαλύτερο υπόκειται σε φόρο.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, αν κάποιος συμμετέχει σε προσωπική εταιρία (που να έχει μέχρι 3
εταίρους) ή έχει ατομική επιχείρηση, φορολογείται για τα κέρδη της επιχείρησης (όπως αυτά
προσδιορίστηκαν παραπάνω) που αντιστοιχούν στο ποσοστό συμμετοχής του στην επιχείρηση. Για
κάποιον που συμμετέχει σε κεφαλαιουχική εταιρία, η εταιρία ως νομικό πρόσωπο έχει την
υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος. Το μέρισμα φορολογείται στην πηγή.
Γενικά, τα κέρδη των εταιριών φορολογούνται με ιδιαίτερα υψηλό συντελεστή (35%). Στις
προσωπικές εταιρίες όμως, υπάρχει η δυνατότητα έκπτωσης του 50% των κερδών που μεταφέρονται
ως επιχειρηματική αμοιβή μέχρι και σε τρεις εταίρους (φορολογούνται δηλαδή με τις ισχύουσες
κλίμακες εισοδήματος) με αποτέλεσμα να υποβάλλονται στην φορολόγηση με 35% μόνον στα μισά
από τα έσοδα της εταιρίας.
β. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

131

Ο ΦΠΑ, επιβάλλεται στις παραδόσεις αγοράς, δηλαδή στις πωλήσεις αγαθών και γενικά στις
πράξεις εκείνες που μεταβιβάζεται η κυριότητα ενσώματων κινητών ή ακίνητων αγαθών.
Επίσης, ο ΦΠΑ επιβάλλεται στις παροχές υπηρεσιών που γίνονται μέσα στην ελληνική
επικράτεια, εφόσον πραγματοποιούνται με αντάλλαγμα, καθώς επίσης και στις εισαγωγές αγαθών
στο εσωτερικό της χώρας.
Επιβάλλεται επίσης ΦΠΑ και στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, που πραγματοποιούνται
από επαχθή αίτια στο εσωτερικό της χώρας από υποκείμενο στο ΦΠΑ, ο οποίος ενεργεί με αυτή την
ιδιότητα, ή από μη υποκείμενο στο ΦΠΑ Ν.Π., όταν ο πωλητής του που είναι υποκείμενος στον
ΦΠΑ εγκατεστημένος σε άλλο κράτος - μέλος, ενεργεί με αυτή την ιδιότητα και δεν απαλλάσσεται
από το ΦΠΑ λόγω ύψους πραγματοποιηθέντος ετήσιου κύκλου εργασιών που καθορίζεται στη χώρα
του (για την Ελλάδα είναι 2.500.000 δρχ.) (άρθρο 2, παρ. 1γ).
Η επιτηδευματίας έχει την υποχρέωση, ανά μήνα ή δίμηνο, ανάλογα με τη νομική μορφή της
επιχείρησης, να κάνει δήλωση ΦΠΑ και να καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό στην εφορία στην οποία
υπάγεται. Το ποσό του ΦΠΑ στο οποίο υπόκειται κάθε επιχείρηση, εξαρτάται από τη μορφή του
επιτηδεύματος που ασκεί και το οποίο κυμαίνεται από 0 έως 22%.
Στο τέλος της φορολογικής περιόδου, πρέπει να υποβάλλεται ετήσια εκκαθαριστική δήλωση.
• Υπόδειγμα περιοδικής δήλωσης του ΦΠΑ υπάρχει στο παράρτημα (3Δ).
Η λειτουργία του ΦΠΑ
Η λειτουργία του ΦΠΑ σε κάθε επιχείρηση είναι η
εξής:
1. Η επιχείρηση παίρνει τα τιμολόγια από τους
προμηθευτές της, οι οποίοι την χρεώνουν με την
αξία των αγορών της και με ένα ποσό ΦΠΑ, το
οποίο γράφεται χωριστά από την αξία.
2. Η επιχείρηση χρεώνει επίσης τους πελάτες της
με την αξία των αγαθών που πουλάει και με το
ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί.
3. Έτσι, η επιχείρηση έχει εισπράξει ένα ποσό
ΦΠΑ από τους πελάτες της και έχει πληρώσει ένα
ποσό ΦΠΑ στους προμηθευτές της. Αφαιρεί το
ΦΠΑ που πλήρωσε στους προμηθευτές της από
το ΦΠΑ που είσπραξε από τους πελάτες της και
αποδίδει στο δημόσιο τη διαφορά.
Επειδή το θέμα του ΦΠΑ μπορεί σε μερικές
περιπτώσεις να γίνει ιδιαίτερα πολύπλοκο, είναι
σκόπιμο να απευθυνθεί κανείς στην οικεία Δ.Ο.Υ.
ή στο λογιστή του.

Περισσότερα για το Φ.Π.Α. θα βρείτε στο 6ο βήμα.
γ. Ασφάλιση
Ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης και το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης, θα
πρέπει να ασφαλιστείτε σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΟΓΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ.).
Σε περίπτωση που στη νέα επιχείρηση απασχολείται προσωπικό, θα πρέπει να ασφαλίζεται. Έχετε
την υποχρέωση να τηρείτε τα ανάλογα βιβλία και να καταβάλλετε μηνιαία συνήθως εισφορά για την
ασφάλιση του προσωπικού στον ασφαλιστικό φορέα των εργαζομένων (ΙΚΑ).
Πληροφορίες σχετικά με τις παραπάνω υποχρεώσεις παρέχονται από τις κατά τόπους υπηρεσίες
των ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΟΓΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ.), και του Υπουργείου
Εργασίας.
δ. Εργατική Νομοθεσία
Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, στην περίπτωση που απασχολείτε προσωπικό θα πρέπει:
• το αργότερο οκτώ (8) ημέρες μετά την πρόσληψη, να το δηλώσετε στον Οργανισμό
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) της περιοχής στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένη η
επιχείρηση
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• θα πρέπει να διατηρείτε, σε εμφανές σημείο μέσα στην επιχείρηση, ονομαστική κατάσταση
του προσωπικού, θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας. Η κατάσταση αυτή θα πρέπει να
ενημερώνεται αμέσως με οποιαδήποτε αλλαγή σχετική με το προσωπικό της επιχείρησης.
Πληροφορίες σχετικά με θέματα Εργατικής νομοθεσίας παρέχονται από το Υπουργείο Εργασίας,
την Επιθεώρηση Εργασίας και τον ΟΑΕΔ.
ε. Υγιεινή και Ασφάλεια
Οι απαραίτητες προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας ποικίλουν ανάλογα με το είδος της
επιχειρηματικής δραστηριότητας και το χώρο στον οποίο στεγάζεται η επιχείρηση.
Για παράδειγμα, για επαγγελματικούς χώρους που στεγάζουν δραστηριότητες όπως νηπιαγωγείο,
εστιατόριο, κομμωτήριο κλπ., πρέπει να πληρούνται πρόσθετες προϋποθέσεις, που καθορίζονται από
ειδικές διατάξεις (χώροι υγιεινής, διπλοί έξοδοι, τουαλέτες κλπ.). Επίσης, για αυτού του είδους τις
επιχειρήσεις, απαιτείται συνήθως έκδοση άδειας λειτουργίας από την αρμόδια δημοτική αρχή. Οι
δήμοι και οι κοινότητες είναι πρόθυμοι να ενημερώσουν για τα αναγκαία δικαιολογητικά. Επίσης,
πληροφορίες παρέχονται από την Υγειονομική Υπηρεσία της Νομαρχίας, την Πυροσβεστική
Υπηρεσία και την Αστυνομία.
στ. Επιμελητήρια, Κλαδικοί Σύλλογοι και λοιποί φορείς.
Το Επιμελητήριο είναι ΝΠΔΔ, με αποστολή την προαγωγή και προστασία των συμφερόντων των
μελών του. Τα επιμελητήρια, ιδρύονται με νόμους και η συμμετοχή αυτών που ασκούν το ίδιο
επάγγελμα είναι υποχρεωτική. Έτσι, απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της επιχειρηματικής
δραστηριότητας, τη θεώρηση των λογιστικών βιβλίων και των λοιπών παραστατικών μίας
επιχείρησης, είναι η εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο, όπου υποβάλλετε αίτηση για καταχώρηση
της εμπορικής επωνυμίας στα μητρώα επωνυμιών. Αυτό μπορεί να είναι το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ή το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, ή το Επαγγελματικό Επιμελητήριο κλπ.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής για παράδειγμα μιας Ατομικής επιχείρησης στα
μητρώα του ΕΒΕΘ είναι:
1. Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία του Επιμελητηρίου)
2. Βεβαίωση εφορίας έναρξης δραστηριότητας (φωτοτυπία)
3. Προσκόμιση ταυτότητας του αιτούντος
Ειδικές περιπτώσεις
1. Προκειμένου περί βιομηχανίας, οι άδειες σκοπιμότητας και λειτουργίας της αρμόδιας
Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας σε αντίγραφο ή φωτοτυπία. Επίσης, συμπληρώνεται ειδικό
έντυπο βιομηχανικής απογραφής, που δίνεται από την υπηρεσία του επιμελητηρίου.
2. Προκειμένου περί ανήλικου, πρέπει να τηρηθούν οι διατάξεις του Εμπορικού Νόμου.
3. Προκειμένου περί αλλοδαπού (από άλλη χώρα της ΕΟΚ), πρέπει να είναι εφοδιασμένος με
άδεια παραμονής και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Επίσης, κάθε μελλοντική μεταβολή / αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή αντικειμένου της επιχείρησης,
παύση ή διακοπή εργασιών κλπ. που επέρχεται στην επιχείρηση, να δηλώνεται στο επιμελητήριο.
Σε περίπτωση που το αντικείμενο της επιχείρησης δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία κανενός από
τους παραπάνω φορείς, τότε υποχρεωτική είναι η εγγραφή στον ανάλογο κλαδικό σύλλογο.
• Στο παράρτημα (3Ε), παραθέτουμε υπόδειγμα αίτησης για καταχώρηση στα μητρώα του
ΕΒΕΘ (Ελληνικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης)
5. Η Διαδικασία για την Έναρξη της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
Έχετε πια ενημερωθεί και αποφασίσει σχετικά με τη νομική μορφή της υπό σύσταση επιχείρησής
σας, ενημερωθήκατε σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας (φορολογικές, ασφαλιστικές
υποχρεώσεις, εκδόσεις άδειας λειτουργίας κλπ.), καταλήξατε στην έδρα των δραστηριοτήτων,
επιλέξατε και μισθώσατε την επαγγελματική σας στέγη και, τέλος, υποβάλλατε δήλωση εγγραφής
στο ασφαλιστικό ταμείο, το οποίο με τη σειρά του σας εφοδίασε με την βεβαίωση ασφαλείας. Με
άλλα λόγια, είστε έτοιμη για την έναρξη της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας. Η διαδικασία που
πρέπει να ακολουθήσετε είναι η εξής:
1. Στην εφορία συμπληρώνετε την Δήλωση Έναρξης Δραστηριότητας (βλέπε παράρτημα “3
ΣΤ”). Τη δήλωση αυτή υποχρεούται να υποβάλλει στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο, κάθε φυσικό
πρόσωπο “πριν την έναρξη της πρώτης δραστηριότητάς του”. Για την υποβολή χρειάζονται:
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• ταυτότητα του ενδιαφερομένου
• βεβαίωση εγγραφής στο ανάλογο ασφαλιστικό ταμείο
• μισθωτήριο, συμφωνητικό ή υπεύθυνη δήλωση από όπου διαπιστώνεται η έδρα της
επιχείρησης
• χαρτόσημο 20.000 δρχ. για πόλεις μεγαλύτερες των 50.000 κατοίκων
Η εφορία εφοδιάζει την ενδιαφερόμενη με βεβαίωση υποβολής έναρξης δραστηριότητας
(υπόδειγμα της βεβαίωσης παρατίθεται στο παράρτημα ``3Ζ΄΄) και ενημερώνει την ενδιαφερόμενη
για τα βιβλία και τα στοιχεία που ορίζει ο ΚΒΣ και τα οποία υποχρεούται να θεωρήσει.
2. Συμπληρώνετε αίτηση προς το Επιμελητήριο (με τον τρόπο που έχουμε αποφασίσει στην
αντίστοιχη ενότητα). Στο Εμπορικό επιμελητήριο για παράδειγμα η εγγραφή στοιχίζει σήμερα
13.000 δρχ. Συν χαρτόσημο 2,4%. Η εγγραφή πιστοποιείται με σχετικό πιστοποιητικό, που
χορηγείται από το επιμελητήριο “χαρτοσημασμένο”.
3. Συμπληρώνετε “εις διπλούν” στην Εφορία το Σημείωμα θεώρησης βιβλίων και στοιχείων,
που ορίζει ο ΚΒΣ (υπόδειγμα του σημειώματος παρατίθεται στο παράρτημα ``3Η΄΄) και
προσκομίζετε τα βιβλία και στοιχεία που υποχρεούστε να θεωρήσετε. Δηλαδή, αν η επιχείρησή σας
υπόκειται στην τήρηση βιβλίων β’ κατηγορίας, τότε θα θεωρήσετε βιβλίο εσόδων-εξόδων, δελτία
αποστολής-τιμολόγια κλπ. Αν πρόκειται να τηρήσετε βιβλία γ’ κατηγορίας, τότε θα θεωρήσετε όλα
τα βιβλία του διπλογραφικού συστήματος που προβλέπεται να είναι θεωρημένα από τον ΚΒΣ όπως
π.χ. ημερολόγιο ταμείου, ημερολόγιο διαφόρων πράξεων, γενικό καθολικό κλπ. και όλα τα στοιχεία
που προβλέπει ο ΚΒΣ.

Βήμα 4ο: Ο Σχεδιασμός προγράμματος μάρκετινγκ. Έρευνα αγοράς.
Κύριες ενότητες 4ου βήματος:
•
Πρόλογος
•
Τι είναι το Μάρκετινγκ – Ορισμός Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ. Προσανατολισμός
Επιχείρησης
•
Στρατηγικός Σχεδιασμός. Στρατηγική.
•
Στρατηγικό Μάνατζμεντ
•
Πρόγραμμα Μάρκετινγκ – διαδικασία Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ
•
Έρευνα μάρκετινγκ. Έρευνα αγοράς.
•
Κατάτμηση αγοράς – επιλογή αγορών στόχων
•
Τι είναι το μίγμα μάρκετινγκ
Στόχος αυτής της ενότητας είναι να σας βοηθήσει:
• Να περιγράψετε αναλυτικά το προϊόν ή την υπηρεσία που θα διαθέσετε.
• Να εκτιμήσετε, εάν υπάρχει αγορά για την μελλοντική σας επιχείρηση.
• Να εντοπίσετε ποια είναι η ομάδα στόχος των πελατών που θα αγοράσει το προϊόν σας
• Να μπορείτε να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις των πελατών σας
• Να διαπιστώσετε ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προϊόντος σας σε σχέση με
αυτά των ανταγωνιστών σας.
• Να γνωρίσετε ποιοι είναι οι ανταγωνιστές σας.
• Να καθορίσετε την τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας που διαθέτετε.
• Να ορίσετε τον τρόπο διανομής και διακίνησης των προϊόντων / υπηρεσιών που προσφέρετε
• Τέλος, να κάνετε το δικό σας πρόγραμμα μάρκετινγκ.
Λέξεις κλειδιά:
Μάρκετινγκ, πελάτης, πώληση, προσανατολισμός της επιχείρησης, έρευνα αγοράς,
τμηματοποίηση της αγοράς, κριτήρια τμηματοποίησης, ομάδα στόχος, σχεδιασμός έρευνας αγοράς,
πρωτογενής έρευνα αγοράς, δευτερογενής έρευνα αγοράς, πρόγραμμα μάρκετινγκ, μίγμα
μάρκετινγκ, προϊόν, τιμή, τιμολογιακές στρατηγικές, κύκλος ζωής του προϊόντος, άμεσο κόστος ,
έμμεσο κόστος, διανομή, προώθηση.
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1. Τι είναι το μάρκετινγκ.
Για το Μάρκετινγκ (marketing: αμερικανικός όρος), έχουν δοθεί κατά καιρούς διάφοροι ορισμοί
που περιγράφουν τη λειτουργία του. Μερικοί από αυτούς είναι:
⇒ Μάρκετινγκ αποτελεί η εκτέλεση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που κατευθύνουν τη
ροή των αγαθών και υπηρεσιών από τον παραγωγό στον καταναλωτή ή χρήστη.
⇒ Μάρκετινγκ είναι ένα συνολικό σύστημα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, σχεδιασμένο έτσι
ώστε να προγραμματίζει, να τιμολογεί, να προβάλλει και να διανέμει προϊόντα και υπηρεσίες που
ικανοποιούν ανάγκες σε παρόντες και δυνητικούς πελάτες.
⇒ Είναι η πρόβλεψη, ο εντοπισμός και η επικερδής ικανοποίηση του καταναλωτή (πελάτη).
⇒Το μάρκετινγκ είναι μια κοινωνική διαδικασία και μία διαδικασία μάνατζμεντ με την οποία τα
άτομα και οι ομάδες αποκτούν ότι χρειάζονται και επιθυμούν μέσω της παραγωγής, της προσφοράς
και της ανταλλαγής προϊόντων αξίας με άλλα. (Φίλιπ Κότλερ)
⇒ Το Μάρκετινγκ είναι μία επιχειρηματική λειτουργία που εντοπίζει τις ανάγκες και τις
επιθυμίες που δεν έχουν ικανοποιηθεί, προσδιορίζει και μετρά το μέγεθός τους, καθορίζει ποιες
αγορές – στόχους μπορεί η επιχείρηση να εξυπηρετήσει καλύτερα, αποφασίζει ποια είναι τα
κατάλληλα προϊόντα, οι υπηρεσίες και τα προγράμματα που εξυπηρετούν αυτές τις αγορές και καλεί
όλα τα στελέχη της εταιρείας να «σκεφθούν και να εξυπηρετήσουν τον πελάτη».
Ο τελευταίος αυτός ορισμός στηρίζεται στις εξής βασικές έννοιες: ανάγκες, επιθυμίες και
απαιτήσεις, προϊόντα, αξία, κόστος και ικανοποίηση, ανταλλαγή, συναλλαγές και σχέσεις, αγορές και
μάρκετινγκ και μάρκετερς.
Ανεξάρτητα όμως από τον ορισμό του Μάρκετινγκ, εκείνο που είναι πραγματικά σημαντικό για
εσάς που θέλετε να είστε επιτυχημένες επιχειρηματίες, είναι οι λειτουργίες του Μάρκετινγκ.
Πολλοί συγχέουν το Μάρκετινγκ με μερικές από τις επιμέρους λειτουργίες του, όπως η
διαφήμιση και η πώληση. Το Μάρκετινγκ δεν πρέπει να το δει κανείς κοντόφθαλμα ως μία
προσπάθεια να βρεθούν έξυπνοι τρόποι πώλησης προϊόντων.
Το αυθεντικό μάρκετινγκ δεν είναι η τέχνη του να πουλάς αυτά που παράγεις, αλλά να ξέρεις τι
να φτιάχνεις. Είναι η τέχνη να εντοπίζεις και να κατανοείς τις ανάγκες του καταναλωτή και να
παράγεις λύσεις που δίνουν ικανοποίηση στους καταναλωτές, κέρδη στους παραγωγούς και οφέλη
στους μετόχους της εταιρείας.
«Το μάρκετινγκ έχει τόσο θεμελιώδη σημασία που δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν μια ξεχωριστή
λειτουργία. Είναι ολόκληρη η επιχείρηση όπως φαίνεται από την πλευρά του τελικού της
αποτελέσματος, δηλαδή από τη σκοπιά του καταναλωτή»
Peter Drucker
ΝΑ ΕΧΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΣΤΟ
ΣΩΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΤΙΜΗ.
2. Ορισμός Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ. Προσανατολισμός της επιχείρησης
Για ένα επιτυχημένο μάρκετινγκ δεν αρκεί μόνο η έρευνα και ο σχεδιασμός βασικών
δραστηριοτήτων για τον εντοπισμό των αγορών- στόχων και την ικανοποίηση συγκεκριμένων
αναγκών των καταναλωτών. Χρειάζεται και η αποτελεσματική οργάνωση, υλοποίηση και
παρακολούθηση - έλεγχος αυτών των δραστηριοτήτων. Συνεπώς απαιτείται η άσκηση Μάνατζμεντ,
άρα Μάρκετινγκ μάνατζμεντ.
«Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ είναι η διαδικασία σύλληψης του σχεδιασμού και της υλοποίησης, της
τιμολόγησης, της προώθησης και της διανομής ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών που θα προκαλέσουν
ανταλλαγές οι οποίες ικανοποιούν τους αντικειμενικούς στόχους των ατόμων και των οργανισμών».
(Ορισμός Αμερικανικού Συλλόγου Μάρκετινγκ)
Ο ορισμός αυτός αναγνωρίζει ότι το μάρκετινγκ μάνατζμεντ είναι μία διαδικασία που συνδυάζει
ανάλυση, σχεδιασμό, εφαρμογή και έλεγχο, που καλύπτει ιδέες, αγαθά και υπηρεσίες, που στηρίζει
την έννοια της ανταλλαγής και που ο στόχος του είναι να δώσει ικανοποίηση στα μέρη που
συμμετέχουν.
Το μάρκετινγκ μάνατζμεντ αποτελεί με αυτή την έννοια μια συνειδητή προσπάθειά μας για να
επιτύχουμε πράγματι συγκεκριμένα επιθυμητά αποτελέσματα ανταλλαγών με τις αγορές-στόχους
που έχουμε καθορίσει.
Γεννιούνται εδώ τα εξής βασικά ερωτήματα:
Ποιος θα είναι ο προσανατολισμός του μάρκετινγκ της επιχείρησης;
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⇒ Προσανατολισμός στην παραγωγή; Στην περίπτωση αυτή επιδιώκεται η υψηλή
αποτελεσματικότητα της παραγωγής και η ευρεία κάλυψη διανομής, καθώς οι καταναλωτές θα
προτιμήσουν εκείνα τα προϊόντα που διατίθενται σε μεγάλες ποσότητες και χαμηλό κόστος (συνήθως
αφορά μεγάλες επιχειρήσεις).
⇒ Προσανατολισμός στο προϊόν; Η προσοχή σας στην περίπτωση αυτή επικεντρώνεται στην
παραγωγή καλών προϊόντων και στη βελτίωσή τους χρόνο με το χρόνο διότι οι καταναλωτές θα
προτιμήσουν τα προϊόντα που έχουν καλύτερη ποιότητα ή απόδοση.
⇒ Προσανατολισμός στην πώληση; Εδώ εκτιμάται ότι πρόκειται για καταναλωτές οι οποίοι, αν
αφεθούν ανεπηρέαστοι, δεν θα αγοράσουν αρκετές ποσότητες από τα προϊόντα της επιχείρησης.
Αυτό έχει ως συνέπεια την οργάνωση επιθετικής πολιτικής πώλησης και προσπάθεια προώθησης.
⇒ Προσανατολισμός στην αγορά; Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, προϋπόθεση για την
επίτευξη των στόχων της επιχείρησής σας αποτελεί ο καθορισμός των αναγκών και των επιθυμιών
των αγορών-στόχων και η προσφορά με πιο αποδοτικό και πιο αποτελεσματικό τρόπο από αυτόν των
ανταγωνιστών. Πρόκειται για προσέγγιση που επικρατεί όλο και περισσότερο στις σύγχρονες
επιχειρήσεις.
Κυρίαρχες, συνεπώς, έννοιες στο σύγχρονο μάρκετινγκ αποτελούν οι πελάτες και η επιθυμία τους
να ικανοποιήσουν κάποιες ανάγκες τους με προϊόντα ή υπηρεσίες. Είναι αυτονόητο ότι οι
καταναλωτές διαλέγουν τα προϊόντα εκείνα που ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες τους, με την
προϋπόθεση βέβαια ότι είναι σε θέση να πληρώσουν για να το αποκτήσουν.
Τα προϊόντα λοιπόν ή οι υπηρεσίες που θα παρέχει η επιχείρησή σας θα πρέπει να είναι
σχεδιασμένα έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες ενός τμήματος της αγοράς που
είναι όμως και διατεθειμένο να πληρώσει για να τα αποκτήσει. Αυτό το τμήμα της αγοράς πρέπει να
αποτελεί την αγορά / στόχο για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
Χρειάζεται, συνεπώς, ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή της αγοράς της επιχείρησής σας, αλλά και
στις ανάγκες των καταναλωτών. Κρίσιμο σημείο στον καθορισμό των αναγκών των καταναλωτών
είναι να δείτε τις ανάγκες τους από την δική τους σκοπιά και όχι από την δική σας.
Συνεπώς, προϋπόθεση και το κλειδί για την επιτυχία της επιχείρησής σας, αποτελεί ο καθορισμός
των αναγκών και επιθυμιών των αγορών στόχων και η προσφορά ικανοποίησης αυτών των
επιθυμιών καλύτερα και αποδοτικότερα από τους ανταγωνιστές.
Οι καταναλωτές για να αγοράσουν τα προϊόντα σας πρέπει να βλέπουν ένα ξεκάθαρο συγκριτικό
πλεονέκτημα σε σχέση με τα προϊόντα των ανταγωνιστών σας.
Φαίνεται λοιπόν καθαρά ότι το Μάρκετινγκ δεν είναι πώληση. Η πώληση αποτελεί το τελευταίο
στάδιο της όλης διαδικασίας του Μάρκετινγκ και συνδέεται με τις ανάγκες του πωλητή (μετατροπή
του προϊόντος σε χρήμα). Ο πωλητής ενδιαφέρεται να πείσει τον πελάτη να αγοράσει το προϊόν ή την
υπηρεσία μιας επιχείρησης. Αντίθετα, το μάρκετινγκ αναφέρεται στην ικανοποίηση των αναγκών του
καταναλωτή – πελάτη μέσω τους προϊόντος ή της υπηρεσίας και όλων όσα συνδέονται με τη
δημιουργία, την παράδοση, την κατανάλωση, ακόμη και τη χρήση του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στα υπόλοιπα στάδια του μάρκετινγκ, η πώληση θα εξακολουθήσει να
είναι δύσκολη δουλειά, θα έχει όμως πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτό το
μάρκετινγκ συνδέεται με τον περιορισμό των κινδύνων (του ρίσκου).
Στην Ελλάδα το Μάρκετινγκ, στην πλήρη του μορφή, είναι ανεπτυγμένο σε λίγες επιχειρήσεις.
Φαίνεται επίσης ότι επικρατεί η αντίληψη ότι αποτελεί μάλλον είδος «πολυτελείας» που μπορεί να
εφαρμοστεί μόνο από τις μεγάλες και τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Εδώ πρέπει να σας τονίσουμε ότι
το Μάρκετινγκ μπορεί να προσαρμοστεί και στις ανάγκες μιας μικρομεσαίας, επομένως και της
δικής σας επιχείρησης, και ότι μπορεί να είναι απλό, πρακτικό, καθημερινό και ταυτόχρονα και
αποτελεσματικό. Μπορεί επίσης να σας γίνει σαφές ότι από την στιγμή που βλέπετε τον πελάτη σας
ως «αναγκαίο κακό» και δεν βάζετε ως αποστολή της επιχείρησής σας την ικανοποίηση των
αναγκών του, οδηγήστε σε αποτυχία.
Γιατί είναι τόσο σημαντικό να ικανοποιείς τον πελάτη;
Βασικά οι πωλήσεις μιας εταιρείας προέρχονται από δύο ομάδες
•
Τους καινούριους πελάτες και
•
Τους παλιούς πελάτες.
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Πάντα κοστίζει περισσότερο η προσέλκυση νέων πελατών, παρά η διατήρηση των παλιών.
Συνεπώς η διατήρηση των πελατών έχει πιο κρίσιμη σημασία από την προσέλκυση πελατών. Το
μυστικό για τη διατήρηση των πελατών είναι η ικανοποίηση των πελατών.
3. Στρατηγικός σχεδιασμός - Στρατηγική
«Υπάρχουν τρεις τύποι εταιρειών: εκείνες που κάνουν τα πράγματα να συμβούν, εκείνες που
παρακολουθούν αυτά που συμβαίνουν και εκείνες που αναρωτιούνται τι συνέβη»
Ο ορισμός του στρατηγικού σχεδιασμού είναι ο εξής:
«Στρατηγικός σχεδιασμός είναι η διαδικασία του μάνατζμεντ για τη δημιουργία και διατήρηση
μιας βιώσιμης σχέσης ανάμεσα στους αντικειμενικούς στόχους και τους πόρους του οργανισμού
αφενός και τις μεταβαλλόμενες ευκαιρίες της αγοράς αφετέρου. Στόχος του στρατηγικού σχεδιασμού
είναι να διαμορφώσει και να αναδιαμορφώσει τις δραστηριότητες και τα προϊόντα της εταιρείας, έτσι
ώστε όταν συνδυαστούν να παράγουν ικανοποιητικά κέρδη και ανάπτυξη».
Η λέξη κλειδί που διέπει τον στρατηγικό σχεδιασμό είναι αυτή της στρατηγικής. Η επιχείρηση
πρέπει να καταστρώσει σχέδιο δράσης για κάθε μία από τις δραστηριότητές της, για να πετύχει τους
μακροχρόνιους αντικειμενικούς της στόχους.
Κάθε εταιρεία πρέπει να καθορίσει ποια στρατηγική φαίνεται πιο λογική από την άποψη των
αντικειμενικών της στόχων, των ευκαιριών και των πόρων που διαθέτει. Συγκεκριμένα η στρατηγική
«συνδέει» τις δυνάμεις-αδυναμίες του εσωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης με τις ευκαιρίες
και κινδύνους που έχει να αντιμετωπίσει η επιχείρηση στο εξωτερικό της περιβάλλον.
Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε τις κυριότερες έννοιες και τα εργαλεία με τα οποία υλοποιείται
ο γενικός στρατηγικός σχεδιασμός μιας επιχείρησης.
Ανεξάρτητα από το είδος της διοίκησης ή το μέγεθός της, όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να
εκτελούν τις παρακάτω τέσσερις βασικές δραστηριότητες στρατηγικού σχεδιασμού.
•
Η Αποστολή της εταιρίας

Αποστολή
εταιρείας

Προσδιορισμός
του στρατηγικού
τομέα
δραστηριότητας

Αξιολόγηση
χαρτοφυλακίου
της εταιρίας
και στρατηγική

Σχέδιο νέας
δραστηριότητας
της εταιρίας

Σχ. 2: Συνοπτική παρουσίαση του στρατηγικού σχεδιασμού μιας επιχείρησης
Μια επιχείρηση για να μπορέσει να πετύχει θα πρέπει η αποστολή της ή ο σκοπός της να είναι
σαφής στο ξεκίνημα. Με την πάροδο του χρόνου η αποστολή μπορεί να παραμείνει σαφής ή και να
αλλάξει.
Η περιγραφή της αποστολής της επιχείρησης λειτουργεί σαν ένα αόρατο χέρι που κατευθύνει την
επιχείρηση προς την επίτευξη των στόχων της.
Η σύνταξη μιας τυπικής περιγραφής της αποστολής δεν είναι εύκολη. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι
οποίες αφιερώνουν ένα και δύο χρόνια στην προσπάθεια να καθορίσουν το σκοπό της επιχείρησης.
Μέσα από τη διαδικασία αυτή ανακαλύπτουν πολλά πράγματα για τον εαυτό τους και τις πιθανές
ευκαιρίες τους.
Οι καλές περιγραφές αποστολής πρέπει να εστιάζονται σε ένα περιορισμένο αριθμό στόχων,
παρά να ασχολούνται με τα πάντα και πρέπει να δίνουν κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία
λήψης των αποφάσεων.
Η περιγραφή της αποστολής μιας επιχείρησης πρέπει να προβάλλει ένα όραμα και μια
κατεύθυνση για την εταιρεία για τα επόμενα 10 χρόνια.
•
Προσδιορισμός των στρατηγικών τομέων δραστηριότητας
Συνήθως και οι πιο μικρές εταιρείες έχουν πολλές δραστηριότητες που μπορεί να μην είναι όλες
εμφανείς. Επίσης συχνά οι εταιρίες ορίζουν τις δραστηριότητές τους με βάση το προϊόν που
παράγουν. Εταιρίες με διαφορετικούς κλάδους δεν έχουν κατ’ ανάγκη και διαφορετικές
δραστηριότητες. Στην πραγματικότητα ένας κλάδος μπορεί να έχει πολλές δραστηριότητες, όπως
όταν παράγει διαφορετικά προϊόντα για διαφορετικές ομάδες πελατών.
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Συνεπώς η κάθε επιχείρηση πρέπει να προσδιορίσει τις δραστηριότητες με τις οποίες ασχολείται
και να κάνει τον προγραμματισμό της για κάθε μία σαν να πρόκειται για μία ξεχωριστή επιχείρηση.
Όπως αναφέραμε παραπάνω οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν τις δραστηριότητές τους με βάση τα
προϊόντα τους. Όμως σύμφωνα με τις αρχές του μάρκετινγκ μια δραστηριότητα πρέπει να θεωρείται
σαν διαδικασία ικανοποίησης του πελάτη και όχι σαν διαδικασία παραγωγής προϊόντων. Τα
προϊόντα είναι μεταβατικά αλλά οι βασικές ανάγκες διαρκούν για πάντα.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα γνωστών εταιρειών:
Εταιρεία
REVLON
XEROX
STANDARD
OIL
COLUMBIA
PICTURES
BRITANNICA

Ορισμός με προσανατολισμό το
προϊόν
Κατασκευάζουμε καλλυντικά
Κατασκευάζουμε
φωτοαντιγραφικά μηχανήματα
Πουλάμε βενζίνη
Γυρίζουμε
κινηματογραφικές
ταινίες
Πουλάμε εγκυκλοπαίδειες

Ορισμός με προσανατολισμό την
αγορά
Πουλάμε ελπίδα
Βοηθάμε
να
βελτιωθεί
η
παραγωγικότητα στο χώρο του
γραφείου
Παρέχουμε ενέργεια
Εμπορευόμαστε διασκέδαση

Ασχολούμαστε με τη διάθεση
πληροφορικού υλικού
Κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, πρέπει να μπορεί να προσδιορίσει τις
δραστηριότητές της για να μπορεί να εφαρμόσει στρατηγικό μάνατζμεντ.

•
Αξιολόγηση του τρέχοντος χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων
Η εταιρία πρέπει να εξετάσει προσεκτικά όλες τις δραστηριότητές της και να καθορίσει το
χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων το οποίο θα περιλαμβάνει δραστηριότητες που «θα της
εξασφαλίσουν ψωμί για το μέλλον». Η επιλογή δραστηριοτήτων δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε
εντυπώσεις. Χρειάζονται αναλυτικές και έγκυρες πληροφορίες στο ξεκίνημα της επιχείρησης και
αργότερα χρειάζονται αναλυτικά εργαλεία για την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων.
Το πιο γνωστό εργαλείο αξιολόγησης χαρτοφυλακίου δραστηριότητας είναι το μοντέλο της
Boston Consulting Group το οποίο είναι γνωστό ως «μήτρα ανάπτυξης μεριδίου». Η μήτρα αυτή
χωρίζεται σε 4 τεταρτημόρια, το καθένα από τα οποία δείχνει ένα διαφορετικό τύπο δραστηριότητας.
1. Ερωτηματικά: Τα ερωτηματικά είναι δραστηριότητες της εταιρείας που λειτουργούν σε
αγορές με υψηλή ανάπτυξη, αλλά έχουν σχετικά χαμηλά μερίδια αγοράς. Οι περισσότερες
δραστηριότητες ξεκινούν ως ερωτηματικό που δείχνει ότι η εταιρεία προσπαθεί να εισέλθει σε μία
αγορά με υψηλή ανάπτυξη, στην οποία πιθανόν να υπάρχει ένας ηγέτης. Το ερωτηματικό
προϋποθέτει μεγάλη ρευστότητα μια και η εταιρεία πρέπει να διαθέσει κεφάλαια για αυτήν την
δραστηριότητα.
2. Αστέρια: Αν η δραστηριότητα ερωτηματικό πετύχει τότε γίνεται αστέρι σε μια αγορά με
γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης. Όταν η δραστηριότητα της εταιρείας γίνει αστέρι τότε οι
προσπάθειες επικεντρώνονται στο να αποκρούσει η εταιρεία τις επιθέσεις του ανταγωνισμού. Τα
αστέρια συνήθως αποφέρουν κέρδη και γίνονται οι μελλοντικές αγελάδες που δημιουργούν το
εισόδημα της εταιρείας.
3. Αγελάδες ρευστότητας: Όταν ο ετήσιος ρυθμός αγοράς πέφτει, το αστέρι γίνεται αγελάδα
και παράγει χρήμα για την εταιρεία. Η εταιρεία δεν χρειάζεται να χρηματοδοτεί σε μεγάλο βαθμό
αυτή τη δραστηριότητα. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τις δραστηριότητες αγελάδες για να πληρώσει τους
λογαριασμού της και να υποστηρίξει τα αστέρια, τα ερωτηματικά και τους σκύλους. Αν η εταιρεία
σταματήσει την χρηματοδότηση της αγελάδας τότε αυτή θα γίνει δραστηριότητα σκύλος.
4. Σκύλοι: Ο όρος σκύλοι περιγράφει δραστηριότητες που έχουν ισχνό μερίδιο αγοράς σε
αγορές με χαμηλή ανάπτυξη. Συνήθως αυτές παράγουν χαμηλά κέρδη ή και ζημιές. Οι σκύλοι
καταναλώνουν περισσότερο χρόνο από ότι αξίζουν, γι αυτό πρέπει ή να περιοριστούν ή να
διαγραφούν.
•
Στρατηγική
Η επόμενη κίνηση της εταιρείας είναι να καθορίσει ποιο αντικειμενικό στόχο, στρατηγική και
προϋπολογισμό να θέσει σε κάθε στρατηγικό τομέα δραστηριότητας.
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Οι εναλλακτικοί αντικειμενικοί στόχοι είναι 4.
¾ Χτίσιμο
Εδώ αντικειμενικός στόχος είναι η επέκταση του μεριδίου αγοράς. Το χτίσιμο είναι κατάλληλο
για δραστηριότητες ερωτηματικά των οποίων το μερίδιο πρέπει να μεγαλώσει.
¾ Διατήρηση
Εδώ ο αντικειμενικός στόχος είναι η διατήρηση του μεριδίου αγοράς αν θέλουμε οι
δραστηριότητές μας να συνεχίσουν να αποφέρουν κέρδη στην εταιρεία.
¾ Θέρισμα
Εδώ ο αντικειμενικός στόχος είναι η αύξηση των βραχυχρόνιων εσόδων της δραστηριότητας και
είναι κατάλληλη για δραστηριότητες που το μέλλον τους δεν είναι ξεκάθαρο.
¾ Κατάργηση
Εδώ αντικειμενικός στόχος είναι να πουληθεί ή να ρευστοποιηθεί η δραστηριότητα
•
Επιχειρηματικό σχέδιο νέων δραστηριοτήτων
Τα σχέδια μιας εταιρείας για τις υπάρχουσες δραστηριότητες της θα της δώσουν τη δυνατότητα
να κάνει προβλέψεις για τις συνολικές πωλήσεις και τα κέρδη. Με τα σχέδια αυτά μπορεί να
αναζητήσει τρόπους που θα ενισχύσουν τη θέση της στη σημερινή αγορά ή να αναζητήσει νέες
ευκαιρίες έξω από τις σημερινές της δραστηριότητες.
4. Στρατηγικό Μάνατζμεντ
Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός γενικά και το Στρατηγικό Μάρκετινγκ ειδικότερα, αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του Στρατηγικού Μάνατζμεντ. Η ανάγκη αυτή προέκυψε κυρίως λόγω:
α) του σύγχρονου πολύπλοκου και δυναμικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος και
β) των αυξανόμενων δυσκολιών που συνεπάγεται η υλοποίηση γενικά του στρατηγικού
σχεδιασμού. Κάτω από την παραπάνω πίεση η επιτυχία του στρατηγικού σχεδιασμού και των
προγραμμάτων μάρκετινγκ εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την ικανότητα του ανθρώπινου
δυναμικού μιας επιχείρησης το οποίο εμπλέκεται στην υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων.
Συνέπεια αυτού είναι η ανάγκη άσκησης Μάνατζμεντ και συγκεκριμένα Στρατηγικού Μάνατζμεντ.
Το «Στρατηγικό Μάνατζμεντ» αποτελεί μια συστηματική προσέγγιση στο μάνατζμεντ των αλλαγών
που χαρακτηρίζουν το σημερινό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Περιλαμβάνει την «τοποθέτηση» της
επιχείρησης μέσω της στρατηγικής στο εξωτερικό περιβάλλον, την έγκαιρη στρατηγική ανταπόκριση
της επιχείρησης σε στρατηγικά θέματα, το σχεδιασμό της δράσης και της ικανότητας του
ανθρώπινου δυναμικού γι’ αυτή την ανταπόκριση και τέλος το συστηματικό μάνατζμεντ των τυχόν
αντιδράσεων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των στρατηγικών. (Ansoff)
Η διαδικασία του Στρατηγικού Μάνατζμεντ περιλαμβάνει εννέα βασικές φάσεις:
5.

Πρόγραμμα Μάρκετινγκ
Για να επιτύχει μία επιχείρηση δεν αρκεί μόνον η επιθυμία για να πετύχει. Χρειάζεστε
προσεκτικό σχεδιασμό και καλή γνώση της αγοράς που θα δραστηριοποιηθείτε, ώστε να
διαμορφώσετε μία στρατηγική που θα σας εξασφαλίσει την επιτυχία. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα.
Ένα πρόγραμμα Μάρκετινγκ, εμπεριέχει την έννοια της πρόβλεψης για το τι θα συμβεί στο
μέλλον με την αγορά και την επιχείρησή σας, αλλά και την έννοια του καθορισμού των ενεργειών
που πρέπει να κάνετε για να επιτευχθούν οι στόχοι της επιχείρησής σας.
Πρόγραμμα Μάρκετινγκ χρειάζεστε να κάνετε, ακόμη και αν κάποιος άλλος σας έχει δώσει
κάποιο έτοιμο προϊόν/ υπηρεσία, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του franchising.
Να θυμάστε πάντα, ότι είναι δική σας ευθύνη να προωθείτε το προϊόν ή τις υπηρεσίες σας
αναπτύσσοντας την αγορά σας, είτε προσελκύοντας νέους πελάτες είτε διατηρώντας αυτούς που ήδη
έχετε.
Οι πελάτες είναι το πιο κρίσιμο στοιχείο που πρέπει να αναλύσετε στο πρόγραμμά σας. Οι
πελάτες είναι αυτοί που θα εξασφαλίσουν το εισόδημα που χρειάζεστε για την καθημερινή
λειτουργία της επιχείρησής σας, για να ξεπληρώσετε τα χρέη της επιχείρησής σας, αλλά και για να
έχετε κέρδη.
Με λίγα λόγια τους πελάτες πρέπει να τους θεωρείτε την καρδιά της επιχείρησής σας και να
θεωρείτε το πρόγραμμα Μάρκετινγκ σαν το δρόμο που θα σας επιτρέψει να έχετε πρόσβαση σε
αυτούς, και να ικανοποιήσετε τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, και να προσδιορίσετε μεθόδους
για να τους κρατήσετε σε περίπτωση που υπάρξουν κάποιες αλλαγές.
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ.
Ειδικά για εσάς που τώρα ξεκινάτε την επιχειρηματική σας προσπάθεια, είναι απαραίτητο να
αναπτύξετε ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό πρόγραμμα.
Ακόμη, και επειδή η αγορά και τα δεδομένα της αλλάζουν συνεχώς, πρέπει να ελέγχετε συχνά
στην διάρκεια του χρόνου το πρόγραμμά σας, επειδή μπορεί να χρειαστεί να το αναθεωρήσετε
ανάλογα με τις συνθήκες.
Σε περίπτωση βέβαια που έχετε κάποιο πρόβλημα στο σχεδιασμό του μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τις συμβούλους του ΕΡΓΑΝΗ για να σας βοηθήσουν.
Τα βασικά ερωτήματα που έχετε να αντιμετωπίσετε όταν σχεδιάζετε το πρόγραμμα Μάρκετινγκ
της επιχείρησής σας είναι:
⇒ Που βρισκόμαστε τώρα: ανάλυση όσον αφορά στην παρούσα κατάσταση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος: ανταγωνιστές και κλάδος στον οποίο ανήκει η επιχείρησή μας, μερίδιο στην αγορά
και θέση μας στην αγορά, ανάγκες και επιθυμίες των υποψήφιων πελατών κλπ. και β) στο
«εσωτερικό» περιβάλλον της επιχείρησής σας: πόροι, παραγωγική ικανότητα, τεχνολογία, σύστημα
πληροφοριών, ανθρώπινοι πόροι, ικανότητα μάνατζμεντ κ.λ.π.
⇒ Τι ευκαιρίες ή και απειλές διαφαίνονται στο εξωτερικό μας περιβάλλον;
⇒ Ποιες δυνάμεις και ποιες αδυναμίες εμφανίζουμε ως επιχείρηση / επιχειρηματίες (Ανάλυση
S.W.O.T. – Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats)
⇒ Που θέλουμε να πάμε; ( καθορισμός στόχου)
⇒ Πως θα πάμε ( επιλογή στρατηγικής - πρόγραμμα δράσης)
⇒ Πως θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα και πως θα εξασφαλιστούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα
(δηλαδή εκτέλεση και παρακολούθηση - έλεγχος του προγράμματος μάρκετινγκ).
Τα παραπάνω βασικά ερωτήματα απεικονίζονται ως ακολούθως:
Η διαδικασία του μάρκετινγκ μάνατζμεντ:
Ανάλυση ευκαιριών
Έρευνα και επιλογή των αγορών στόχων
Σχεδιασμός των στρατηγικών μάρκετινγκ
Σχεδιασμός προγράμματος μάρκετινγκ
Οργάνωση, υλοποίηση και έλεγχος της προσπάθειας μάρκετινγκ
Η ανάλυση S.W.O.T. παίρνει την παρακάτω μορφή (παράδειγμα):
Εξωτερικό περιβάλλον
Εσωτερικό περιβάλλον
(παράγοντες έξω από τον έλεγχό μας)
(παράγοντες που ελέγχουμε)
Ευκαιρίες:
•
ανεκμετάλλευτο τμήμα της αγοράς

Δυνάμεις:
•
καινοτομία
•
εύκολη πρόσβαση στην επιχείρηση

Απειλές:
•
αύξηση ανταγωνισμού
•
νέο φορολογικό πλαίσιο

Αδυναμίες:
•
μη εκπαιδευμένο προσωπικό

Σχ.5 Ανάλυση S.W.O.T.
Για να προχωρήσετε στην διαμόρφωση του προγράμματος μάρκετινγκ πρέπει να προηγηθεί η
έρευνα μάρκετινγκ η οποία αφορά στην έρευνα του ευρύτερου επιχειρησιακού περιβάλλοντος
(εξέλιξη -τάσεις οικονομικών, κοινωνικών τεχνολογικών, νομικών και πολιτικών παραγόντων,
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προβλέψεις, ανάλυση τιμών- κερδών), στην έρευνα αγοράς, στην έρευνα προϊόντος, στην έρευνα των
δικτύων διανομής, στη έρευνα της προώθησης- διαφήμισης.
6. Έρευνα Μάρκετινγκ

Η διαδικασία της έρευνας μάρκετινγκ είναι:

ΒΗΜΑ 1: Καθορισμός των αναγκαίων πληροφοριών όσον
αφορά στο εξωτερικό ευρύτερο επιχειρησιακό περιβάλλον
ΒΗΜΑ 2: Προκαταρκτική έρευνα βασισμένη σε
δευτερογενείς ή / και πρωτογενείς πηγές
πληροφόρησης.
ΒΗΜΑ 3: Αξιολόγηση του κόστους - ωφέλειας από την
διεξαγωγή μιας σε πλήρη έκταση έρευνας.

ΒΗΜΑ 4: Σχεδιασμός της έρευνας ( πως θα γίνει η συλλογή
των πληροφοριών, καθορισμός - επιλογή του
δείγματος).

ΒΗΜΑ 5: Διαμόρφωση του ερωτηματολογίου ή άλλων
μορφών συλλογή δεδομένων (πληροφοριών).
ΒΗΜΑ 6: Υλοποίηση της έρευνας.
ΒΗΜΑ 7: Ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώσαμε.
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

7. Έρευνα Αγοράς
Με την έρευνα της αγοράς, η οποία αποτελεί τμήμα της έρευνας μάρκετινγκ, μπορείτε να
συλλέξετε πληροφορίες για : τους πελάτες σας, τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρησή σας, τους
ανταγωνιστές σας, τα χαρακτηριστικά, τις αλλαγές, τις εξελίξεις και τις τάσεις που εμφανίζει η
συγκεκριμένη αγορά, τις πωλήσεις (μερίδια αγοράς). Στη διάρκεια της επιχειρηματικής
δραστηριοποίησης θα χρειάζεται να παίρνετε συχνά αποφάσεις.
Κάθε απόφαση χαρακτηρίζεται από ένα βαθμό αβεβαιότητας και κινδύνου. Βασική επιδίωξη της
υποψήφιας επιχειρηματία είναι η μείωση της αβεβαιότητας και του κινδύνου. Σ’ αυτό συμβάλλει
αποφασιστικά η έρευνα αγοράς.
Με την έρευνα αυξάνεται η ποσότητα και βελτιώνεται η ποιότητα των πληροφοριών.
Διευκολύνονται οι ορθότερες αποφάσεις με χαμηλό βαθμό αβεβαιότητας και κινδύνου, χωρίς να
εξαλείφονται τελείως. Η έρευνα βοηθά στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, δεν είναι καθ’ εαυτή
η απόφαση.
Κατάτμηση αγοράς – επιλογή αγορών στόχων
Η έρευνα αγοράς συχνά είναι η πρώτη επαφή που δημιουργεί με τους πελάτες η/ο επιχειρηματίας,
στην περίπτωση μιας μικρής επιχείρησης.
Γνωρίζετε ήδη ότι ο προσδιορισμός των στόχων του σχεδίου
(προγράμματος) μάρκετινγκ,
συνδέεται στενά με την κατανόηση και τον εντοπισμό των αναγκών, των επιθυμιών αλλά και του
τρόπου συμπεριφοράς των καταναλωτών κατά την ικανοποίηση των αναγκών τους με προϊόντα και
υπηρεσίες.
Μια επιχείρηση δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όλους τους πελάτες σε όλη την αγορά. Οι πελάτες
είναι πάρα πολλοί, διεσπαρμένοι και έχουν διαφορετικές αγοραστικές συνήθειες.
Η καρδιά του σύγχρονου μάρκετινγκ κινείται σε τρεις άξονες:
1. Τμηματοποίηση
2. Στόχευση και
3. Χωροθέτηση
Τμηματοποίηση: Σε μία αγορά στόχο οι εταιρείες εστιάζουν καλύτερα τις προσπάθειές τους για
την εξυπηρέτηση των πελατών τους, οι πωλητές εντοπίζουν πιο εύκολα τους πελάτες τους και το
πρόγραμμα προώθησης και διαφήμισης είναι πιο αποτελεσματικό.
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Είναι λοιπόν απαραίτητο, κατά την έρευνα αγοράς, να προβείτε στην τμηματοποίηση ή
υποδιαίρεσή της (market segmentation) σε επί μέρους τμήματα, έτσι ώστε να είναι δυνατή :
(α) η επιλογή των ομάδων- στόχων που σας ενδιαφέρει και
(β) η ανάπτυξη στρατηγικής μάρκετινγκ (marketing) που θα εναρμονίζεται με τις ιδιαιτερότητες
κάθε ομάδας στόχου.
Η τμηματοποίηση της αγοράς γίνεται με διάφορα κριτήρια (μεταβλητές) όπως:
Γεωγραφικά
Κλίμα, μέγεθος (πληθυσμός) της χώρας-περιοχής,
αν είναι πόλη , γεωργική - αγροτική περιοχή
Δημογραφικά - Κοινωνικοοικονομικά στοιχεία.
Ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, μέγεθος οικογένειας, επάγγελμα, φύλο, θρησκεία, εισόδημα,
κοινωνική τάξη, εθνικότητα κ.ά.
Ψυχολογία - Συμπεριφορά καταναλωτή (αγοραστική συμπεριφορά).
Στυλ ζωής, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, αξίες, κίνητρα (π.χ. κύρος, οικονομικά), αφοσίωση
στο επώνυμο προϊόν-υπηρεσία, επίπεδο ενημέρωσης- πληροφόρηση, ποσότητα που αγοράζουν,
επίδραση της διαφήμισης, κ.α.
Στόχευση: Η τμηματοποίηση της αγοράς αποκαλύπτει τις ευκαιρίες που ανοίγονται από τα
τμήματα αγοράς σε μία επιχείρηση. Η επιχείρηση πρέπει τώρα να αξιολογήσει τα διάφορα τμήματα
και να αποφασίσει ποια από αυτά θα αποτελέσουν τον στόχο της.
Χωροθέτηση: είναι η πράξη του σχεδιασμού της προσφοράς της εταιρείας έτσι ώστε να
καταλάβει έναν ξεχωριστό και αξιόλογο χώρο στο μυαλό των πελατών στόχων. Η χωροθέτηση μιας
επιχείρησης πρέπει να στηριχθεί στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η αγορά στόχος κάνει
επιλογές ανάμεσα σε διάφορους προμηθευτές. Η εταιρεία πρέπει να δείξει με αποτελεσματικό τρόπο
στην αγορά στόχο πως διαφέρει από τους ανταγωνιστές της.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:
Για να μπορέσετε να καταρτίσετε σωστό πρόγραμμα, κρίσιμης σημασίας ενέργειες αποτελούν :
α) Η συλλογή πληροφοριών για να καταλάβετε και να αναγνωρίσετε την αγορά, (δηλαδή
απαιτείται μία προσεκτική Έρευνα της Αγοράς) ,και
β) Ο καθορισμός του μίγματος μάρκετινγκ.
8. Σχεδιασμός της έρευνας αγοράς
Προκειμένου να σχεδιάσετε την έρευνα αγοράς, πρέπει να αποφασίσετε για τα παρακάτω:
• Τι θέλετε να μάθετε, ποιο είναι το αντικείμενο της έρευνας
• Γιατί χρειάζεστε αυτές τις πληροφορίες
• Με ποιο τρόπο θα συλλέξετε αυτές τις πληροφορίες,
• Πως θα ερμηνεύσετε και πως θα αξιοποιήσετε τα συλλεγμένα στοιχεία (πληροφορίες).
• Ποιος θα κάνει την έρευνα: εσείς προσωπικά , με την βοήθεια φίλων και γνωστών, ή με την
βοήθεια ειδικών.
Η έρευνα αγοράς μπορεί να είναι:
1.Πρωτογενής
*ερωτηματολόγιο
*συνέντευξη
*παρατήρηση
2.Δευτερογενής
Συλλέγοντας στοιχεία και πληροφορίες από:
• επαγγελματικά περιοδικά και εκδόσεις
• στατιστικές - αποτελέσματα άλλων ερευνών.
• επαγγελματικές εκθέσεις και συνέδρια
• τράπεζες
• εμπορικές και επαγγελματικές ενώσεις
• αγγελίες
• προμηθευτές και διανομείς
Η έρευνα αγοράς μπορεί να πάρει πολλές μορφές: από την ανεπίσημη με απλή συγκέντρωση
στοιχείων και πληροφοριών, μέχρι την επιστημονικά σχεδιασμένη έρευνα πεδίου.
Όταν χρησιμοποιείτε ερωτηματολόγια σκεφτείτε ότι:
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• το δείγμα των ερωτώμενων πρέπει να είναι τυχαίο και αντιπροσωπευτικό.
• το ερωτηματολόγιο να είναι σύντομο
• οι ερωτήσεις να είναι απλές, σαφώς διατυπωμένες, και να στοχεύουν στο ζητούμενο
• να δίνονται γραπτές οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης των ερωτήσεων
• να υπάρχει λογική σειρά των ερωτήσεων
• να αποφεύγετε ερωτήσεις που καθοδηγούν τον ερωτώμενο, που δεν είναι εύκολο να
απαντηθούν ή που πιθανόν προσβάλλουν τον ερωτώμενο.
• Οι κλειστές ερωτήσεις βοηθούν περισσότερο στην κωδικοποίηση και στη στατιστική
επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
• είναι χρήσιμος ο έλεγχος του ερωτηματολογίου σε μικρό αριθμό ερωτώμενων πριν την τελική
του διατύπωση.
Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί με τρεις τρόπους:
• προσωπική συνέντευξη
• ταχυδρομική αποστολή
• τηλεφωνική επικοινωνία
Με την έρευνα αγοράς μπορείτε να πληροφορηθείτε για τα παρακάτω θέματα που σχετίζονται με
την επιχείρησή σας:
Στοιχεία για τον κλάδο

1. Ποιο είναι το μέγεθος της αγοράς;
2. Είναι ο κλάδος σε ανοδική ή φθίνουσα πορεία;
3. Η αγορά μεταβάλλεται;
4. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κλάδου;

Είναι σταθερή ή εποχιακή η λειτουργία, γεωγραφική κατανομή κλπ.
Στοιχεία για τους πελάτες σας:

1. Ποιες είναι οι ομάδες- στόχοι σας
2. Ποια είναι η ηλικία τους
3. Ποιο είναι το επάγγελμά τους και το εισόδημά τους
4. Ποια είναι η αγοραστική τους συμπεριφορά
5. Πόσα χρήματα ξοδεύουν σε προϊόντα / υπηρεσίες παρόμοιες με τη δική σας
6. Είναι συνδρομητές σε συγκεκριμένα περιοδικά, διαβάζουν εφημερίδες
7. Μπορείτε να τους προσφέρετε το προϊόν ή τις υπηρεσίες που χρειάζονται στον σωστό χρόνο,

στο κατάλληλο μέρος, στην καλύτερη ποιότητα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, στην αναγκαία
ποσότητα και στην καλύτερη τιμή
Από τη στιγμή που θα εντοπίσετε τα χαρακτηριστικά των ομάδων στόχου / πελάτη στις οποίες
στοχεύετε, θα χρειαστείτε να συγκεντρώσετε και ορισμένα ποσοτικά στοιχεία για να μπορέσετε να
εκτιμήσετε την απάντηση στο ερώτημα: Θα έχω αρκετούς πελάτες; Θα είναι η επιχείρησή μου
βιώσιμη;
◊
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Εάν οι πελάτες σας είναι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζετε :
που βρίσκονται
σε ποιο βαθμό χρειάζονται τα προϊόντα-υπηρεσίες σας
τι προϋπολογισμό έχουν για τα προϊόντα / υπηρεσίες σας
ποιοι είναι οι σημερινοί προμηθευτές τους.
είναι ευχαριστημένοι από τους προμηθευτές τους
με ποιόν τρόπο μπορείτε να τους πλησιάσετε

Στοιχεία για τους ανταγωνιστές σας
1. Ποιες είναι οι ομάδες στόχου / πελάτες τους
2. Τι προσφέρουν στους πελάτες τους
3. Έχουν ποικιλία προϊόντων / υπηρεσιών
4. Προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο στους πελάτες τους
5. Σε τι είναι καλοί και σε τι όχι
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6. Ποιες είναι οι τιμές των προϊόντων / υπηρεσιών που θα παρέχουν
7. Σχεδιάζουν την ανάπτυξη νέων προϊόντων; θα μπορούσαν να σας «αντιγράψουν»;
8. Που είναι εγκατεστημένοι;
9. Τι προσωπικό και τι εγκαταστάσεις διαθέτουν;
10. Είναι βιώσιμες επιχειρήσεις; Ποιο το ποσοστό κέρδους ; ποιες οι προοπτικές τους;
Ειδικά όσον αφορά στις ερωτήσεις που έχετε να απαντήσετε για να καθορίσετε τους στόχους και
την στρατηγική μάρκετινγκ, αυτές είναι:
⇒ Ποιο είναι το προϊόν/ προϊόντα ή υπηρεσία/ υπηρεσίες που θα προσφέρω ( άρα τι προσφέρω)
και γιατί έκανα αυτή την επιλογή;
⇒ Που θα προσφέρω το προϊόν / προϊόντα ή την υπηρεσία/ υπηρεσίες μου;
⇒ Ποιοι θα είναι οι «πελάτες» μου αγορά / αγορές - ομάδες - στόχοι);
⇒ Πως θα επιτύχω τον στόχο διάθεσης του προϊόντος/ υπηρεσίας μου (μίγμα Μάρκετινγκ).
⇒ Πότε θα προσφέρω το προϊόν ή την υπηρεσία μου;
Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από το πρόγραμμα Μάρκετινγκ είναι:
• Προσδιορίζει τις ανάγκες και τις επιθυμίες των υποψηφίων πελατών.
• Αναλύει τους ανταγωνιστές και προσδιορίζει το συγκριτικό πλεονέκτημα της δικής σας
επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
• Προβλέπει τη ροή των πωλήσεων και κατά συνέπεια την εισροή χρημάτων για την
καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης, για τον διακανονισμό των
χρεών αλλά και τα
προσδοκώμενα κέρδη.
Πρέπει να τονισθεί ότι, ενώ ένας προγραμματισμός των ενεργειών του μάρκετινγκ έχει πολλά
πλεονεκτήματα, χρειάζεται ταυτόχρονα και ιδιαίτερη προσοχή.
Μπορεί να σας οδηγήσει σε λάθος ενέργειες στην περίπτωση που δεν έχετε αναλύσει σωστά τα
δεδομένα της αγοράς. Ακόμη αν οι πληροφορίες που έχετε συλλέξει είναι ελλιπείς μπορεί να σας
οδηγήσουν σε λάθος αποφάσεις ή και σε κακούς οικονομικούς προγραμματισμούς που μπορεί να
είναι μοιραίοι για την επιχείρησή σας.
9. Τι είναι το μίγμα Μάρκετινγκ
Είναι ο συνδυασμός των βασικών στοιχείων (μεταβλητών) :
• Προϊόν ( Product),
• Τιμή (Price)
• Τόπος (Place)
• και Προώθηση - Διαφήμιση ( Promotion).
Οι τιμές που θα αποφασίσετε να πάρει κάθε ένα από τα πιο πάνω στοιχεία, συνθέτουν το μίγμα
μάρκετινγκ, γνωστό ως τα 4P, από τα αρχικά των αμερικάνικων όρων. Πιο αναλυτικά το μίγμα
μάρκετινγκ απεικονίζεται πιο κάτω:
Το μίγμα
Μάρκετινγκ ( marketing mix)
Προϊόν
Τιμή
Τόπος
Προώθηση Πωλήσεων(Διανομή)
Διαφήμιση
(Product)
(Price)
(Place)
(Promotion)
• Ποιότητα
• Δομή Τιμών
• Επιλογή
• Δραστηριότητες
(Τιμοκατάλογος)
ενδιαμέσου
προώθησης πωλήσεων
• Σχέδιο
•
Περιθώρια
•
Συνθήκες
•
Υπηρεσίες υποστήριξης
• Σύνθεση
εξόφλησης
πώλησης
προϊόντος
• Συστατικά
• Εκπτώσεις
• Κανάλια
• Διαφήμιση
• Οφέλη
διανομής
•
Όροι
Πίστωσης
• Προσωπικές πωλήσεις –
• Λειτουργίες
Άμεσο μάρκετινγκ
• Σύστημα
• Παρουσίαση
μεταφοράς
• Ταχυδρομείο και
• Εμπορικό σήμα,
τηλεμάρκετινγκ
• Τόπος
εικόνα
εγκατάστασης
• Δημόσιες Σχέσεις
• Συσκευασία
• Αποθέματα
• Μέγεθος
• Υπηρεσίες
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Παράδειγμα μίγματος μάρκετινγκ:
Έστω ότι αποφασίζετε την παραγωγή μιας παρτίδας του προϊόντος σας και για να πετύχετε την
πώληση της στις ομάδες - στόχο σας καθορίζετε ως:
Τιμή (συνολική) 2.000.000 δρχ., δαπάνες προώθησης 200.000 δρχ. μηνιαίως και δαπάνες
διανομής 250.000 δρχ. μηνιαίως, ενώ η ποιότητα – αποτελεσματικότητα του προϊόντος σας (σε
σύγκριση με τα ανταγωνιστικά) βαθμολογείται με 1,30. Τότε το μίγμα μάρκετινγκ τη συγκεκριμένη
χρονική στιγμή είναι: (2.000.000, 200.000, 1,30)
Η σύγχρονη άποψη για το μίγμα μάρκετινγκ είναι 5P όπου το πέμπτο Ρ είναι οι άνθρωποι
(People), τόσο ως καταναλωτές (συμπεριφορά-ψυχολογία καταναλωτή), όσο και ως ανθρώπινο
δυναμικό υποστήριξης του όλου συστήματος Μάρκετινγκ.
(α) Η επιλογή του προϊόντος
Το προϊόν ή η υπηρεσία που σκοπεύετε να προσφέρετε είναι το πιο κρίσιμο στάδιο της
διαδικασίας του μάρκετινγκ και αποτελεί τον πυρήνα, την «καρδιά» του μίγματος μάρκετινγκ.
Το προϊόν είναι μια σύνθεση φυσικών χαρακτηριστικών, υπηρεσιών και συμβολικών
χαρακτηριστικών που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών της αγοράς που αποτελεί τον
στόχο της επιχείρησης.
Το προϊόν αντιπροσωπεύει για τους πιθανούς πελάτες μιας επιχείρησης την προσφορά ενός
συνόλου ωφελειών που προκύπτουν από τη χρήση του. Ένα τέτοιο σύνολο ωφελειών μπορεί να
αποτελείται τόσο από υλικά, όσο και από άϋλα χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει, ότι το προϊόν μπορεί
να είναι πραγματικό, με συγκεκριμένες διαστάσεις, χρώμα μορφή, γεύση ή να είναι μία υπηρεσία, ή
ακόμη, το πιο συνηθισμένο, να είναι συνδυασμός και των δύο.
Επιπλέον, στο σύνολο της προσφοράς της επιχείρησης περιλαμβάνεται και η συσκευασία του
προϊόντος, η εικόνα που αντιπροσωπεύει για την αγορά, η εμπορική επωνυμία του, και η
εξυπηρέτηση στη διάρκεια της πώλησής του, αλλά και μετά την πώληση. Προσοχή λοιπόν!
Να θυμάστε ότι:
Οι πιθανές ομάδες- στόχοι/πελάτες σας θα μπορούσαν να συνδέονται με το προϊόν/υπηρεσία ως
προς τα παρακάτω:

•
•
•
•
•
•
•
•

τη σύνθεση - συστατικά
τις λειτουργίες που τους προσφέρει - οφέλη
την μοναδικότητα
την ποικιλία
την τιμή και την ποιότητα
τη συσκευασία και την εμφάνιση- εικόνα του προϊόντος.
την εξυπηρέτηση (υπηρεσίες) που προσφέρετε

την ίδια την επιχειρηματικότητα, τα προσόντα σας και τις δυνατότητες επικοινωνίας.
Χρειάζεται να διατυπώσετε αυτό που θα προσφέρετε στον πελάτη από την σκοπιά του πελάτη.
Να είστε σαφείς με τις επιλογές που ο πελάτης σας μπορεί να κάνει.
Να έχετε πάντα στο νου σας ότι:

• Η γλώσσα που χρησιμοποιείτε για να περιγράψετε τα προϊόντα - υπηρεσίες σας πρέπει να
είναι άμεσα κατανοητή από τους πελάτες.
• Η ποικιλία πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρακινεί τον πελάτη να αγοράσει όχι ένα μόνο
προϊόν αλλά και άλλα.
• Το παρεχόμενο προϊόν / η παρεχόμενη υπηρεσία πρέπει να είναι ειδικευμένη, μοναδική ή
διαφορετική.
Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι τα προϊόντα / υπηρεσίες έχουν ένα κύκλο ζωής που αρχίζει με
την εισαγωγή τους στην αγορά μέχρι την απόσυρσή τους από αυτήν.
Συνήθως ο κύκλος ζωής του προϊόντος έχει την μορφή:
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Πωλήσεις -Κέρδη

Εισαγωγή

Ανάπτυξη Ωρίμανση Κορεσμός Παρακμή

Χρόνος
Φάσεις

1

2

3

4

5

Σχ. 7 Κύκλος ζωής του προϊόντος
Συνεπώς είναι σημαντικό να κάνετε διάγνωση σε ποια φάση του κύκλου ζωής βρίσκεται το
προϊόν ή η υπηρεσία που διαθέτετε, διότι αυτό θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον καθορισμό
των στόχων και της στρατηγικής σας όσον αφορά αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία.
Εισαγωγή: Μια περίοδος αργής ανάπτυξης των πωλήσεων καθώς το προϊόν εισάγεται στην
αγορά. Κέρδη δεν υπάρχουν σε αυτή τη φάση, λόγω των σημαντικών εξόδων που απαιτεί η εισαγωγή
του προϊόντος
Ανάπτυξη: Μια περίοδος γρήγορης αποδοχής από την αγορά και ουσιαστικής βελτίωσης των
κερδών.
Ωρίμανση: Μια περίοδος επιβράδυνσης της ανάπτυξης των πωλήσεων λόγω του ότι το προϊόν
έχει πετύχει την αποδοχή από τους πιθανούς αγοραστές. Τα κέρδη σταθεροποιούνται ή
παρουσιάζουν κάμψη λόγω των αυξημένων δαπανών του μάρκετινγκ που αποσκοπούν στην
υπεράσπιση του προϊόντος έναντι του ανταγωνισμού.
Κορεσμός – Παρακμή: Μπορεί να θεωρηθούν ότι ανήκουν στην ίδια φάση. Είναι η περίοδος που
οι πωλήσεις του προϊόντος δείχνουν μια καθοδική πορεία.
Είναι κάπως αυθαίρετο να καθορίσει κανείς σε πιο σημείο αρχίζει και τελειώνει μία φάση.
Συνήθως οι φάσεις του ΚΖΠ χαρακτηρίζονται εκεί όπου η αύξηση ή η μείωση των πωλήσεων
παρουσιάζουν έξαρση.
(β) Η τιμή (τιμολογιακή στρατηγική)
Η τιμή, με την απλή του όρου έννοια, αντιπροσωπεύει, από την πλευρά των αγοραστών, την
πληρωμή τους για το σύνολο των ωφελειών που παίρνει από το προϊόν.
Για την επιχείρηση όμως αποτελεί ένα εργαλείο που χρησιμεύει είτε για να αυξήσει τις πωλήσεις
της επιχείρησης, είτε να αυξήσει τα κέρδη της, ή ακόμη και να προωθήσει τα προϊόντα της. Συνεπώς
ο καθορισμός της τιμής δεν είναι εύκολο να έργο.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδο τιμών της επιχείρησης είναι:
α. Η ζήτηση που υπάρχει στην αγορά για το προϊόν.
β. Το κόστος. (δείχνει το κατώτατο όριο τιμής).
γ. Ο όγκος πωλήσεων - στόχος / πρόβλεψη ζήτησης, το επίπεδο προσφοράς των προϊόντων και οι
συνθήκες ανταγωνισμού παρέχουν ένα δεύτερο σύνολο στοιχείων στον καθορισμό της τιμής.
δ. Το επίπεδο τιμής της αγοράς . Συνήθως και η τιμή των προϊόντων που έχουν οι ανταγωνιστές
σας θέτει ένα πραγματικό ανώτατο όριο στην τιμή του δικού σας προϊόντος.
ε. Η θέση της επιχείρησής στην αγορά. Είναι κυρίως θέμα «βάρους» και δύναμης. «Βάρους»
εκφρασμένου με μερίδιο της αγοράς και της δύναμής σας κατά περιοχές.
στ. Το οικονομικό επίπεδο της αγοράς - στόχου.
ζ. Στόχοι Μάρκετινγκ. Η εισαγωγή σας σε μία δεδομένη αγορά, εξαρτάται από τις γενικότερες
συνθήκες που επικρατούν τη στιγμή εκείνη ή από προηγούμενες εμπειρίες όσον αφορά στο
Μάρκετινγκ.
Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές τιμολόγησης (δηλαδή διαδικασίες καθορισμού της τιμής) όπως:
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⇒ Τιμολόγηση «συν - κόστος» (cost - plus pricing). Είναι μία απλή μέθοδος και συνίσταται στην
προσθήκη στο συνολικό κόστος παραγωγής ενός προϊόντος (ή υπηρεσίας) ενός σταθερού ποσοστού
κέρδους. Τη στρατηγική αυτή υιοθετούν οι περισσότεροι έλληνες επιχειρηματίες. Με τη μέθοδο
αυτή όμως αγνοούνται η ζήτηση της αγοράς στόχου, ο υφιστάμενος ανταγωνισμός στη συγκεκριμένη
αγορά, και επιπλέον δεν διευκολύνεται η επιδίωξη άλλων στόχων.
⇒ Τιμολόγηση που βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο περιθώριο κέρδους: Η τιμή θα πρέπει να
κάνει δυνατή την επιστροφή στην επιχείρηση των χρημάτων που απαιτούνται για την απόσβεση του
κεφαλαίου που επενδύθηκε και τη διάθεση του, εντός ενός καθορισμένου εκ των προτέρων χρόνου.
Και σε αυτή την περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση που επικρατεί στην αγορά.
⇒ Τιμολόγηση που βασίζεται στο οριακό κόστος, σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται να
καλυφθεί κυρίως το μεταβλητό κόστος και τμήμα του σταθερού κόστους. Η στρατηγική αυτή δεν
μπορεί να εφαρμοστεί μακροπρόθεσμα (αφού δεν καλύπτει ούτε το συνολικό κόστος) αλλά μόνο σε
εξαιρετικές περιπτώσεις όπως για παράδειγμα: όταν θέλουμε να κερδίσουμε πελάτες σε ένα νέο
προϊόν μας.
⇒ Τιμολόγηση που βασίζεται (i) σε σταθερές τιμές, (ii) σε μεταβλητές ή διαφοροποιούμενες
τιμές ανάλογα με τη ζήτηση, (iii) σε διαπραγματεύσιμες τιμές.
⇒ Τιμολόγηση με βάση την τιμή της επιχείρησης που ηγείται στον κλάδο που ανήκει η
επιχείρησή σας ( τιμή-αρχηγού ή τιμή-ηγέτη).
Ειδικότερα για το «κόστος» είναι σκόπιμο να γνωρίζετε ότι το συνολικό κόστος ενός προϊόντος
(ή μιας υπηρεσίας) αποτελείται βασικά από:
⇒ Το άμεσο ή μεταβλητό κόστος, που μεταβάλλεται ανάλογα με τον όγκο της παραγωγής (ή
προσφοράς υπηρεσιών ).
Σε αυτό περιλαμβάνονται:
◊ η άμεση εργασία: το εργατικό δυναμικό που ασχολείται στην παραγωγή (ανθρωποώρες).
◊ τα άμεσα υλικά: κάθε υλικό που ενσωματώνεται στο προϊόν όπως όλες οι πρώτες ύλες και τα
συστατικά ή τα μέρη που λαμβάνονται από υπεργολάβους.
◊ άμεσα έξοδα: κάθε άλλο έξοδο που προκύπτει για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν ή δουλειά π.χ.
αλλαγή χρώματος.
⇒ Το έμμεσο ή σταθερό κόστος (ή και το ημι-μεταβλητό), που παραμένει λίγο πολύ σταθερό και
περιλαμβάνει :
◊ έμμεση εργασία: οι δαπάνες για επιστάτες, καθαριστές, συντηρητές, επιθεωρητές, και άλλο
προσωπικό που δε συμμετέχει άμεσα στην παραγωγική διαδικασία.
◊ έμμεσα υλικά: κάθε υλικό που δεν ενσωματώνεται στο τελικό προϊόν αλλά είναι βασικό για
την παραγωγή του, π.χ. λάδια για μηχανές, λιπαντικά κτλ.
◊ έμμεσα ή γενικά έξοδα :έξοδα διοίκησης, πάγια, ενοίκια, τόκοι, ασφάλειες, φωτισμός, μισθοί
διοικητικών υπαλλήλων αποσβέσεις κ.α.
⇒ Τιμολόγηση η οποία αφορά στην εισαγωγή ενός νέου προϊόντος (συνεπώς βασίζεται στον
κύκλο ζωής του προϊόντος ). Στη φάση αυτή η τιμή: (α) Μπορεί να είναι υψηλή για να κατακτηθεί η
``αφρόκρεμα΄΄ της ζήτησης (συχνά ονομάζεται πολιτική ξαφρίσματος-skimming pricing). Στα
επόμενα στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος η επιχείρηση μειώνει την τιμή με στόχο να
διατηρήσει ή να αυξήσει τις πωλήσεις. (β) Μπορεί να είναι χαμηλή με στόχο τη γρήγορη διάδοση
του προϊόντος / υπηρεσίας σε όλα τα τμήματα της αγοράς (τιμολόγηση διείσδυσης - penetration
pricing)
⇒ ``Ψυχολογική τιμολόγηση΄΄ όταν τα οικονομικά ή ορθολογικά κριτήρια δεν είναι αυτά που
καθορίζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Όπως η τιμολόγηση με στόχο το κύρος (prestige), το
σνομπισμό ή τον καθορισμό των τιμών π.χ. σε 999 αντί 1000, 2499 αντί 2500 κλπ.
Κλείνοντας πρέπει να τονιστεί ότι είναι δυνατόν να καθορίζονται διαφορετικές τιμές για διάφορες
ομάδες πελατών.
(γ) Η διανομή
Η διανομή αντιπροσωπεύει το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για τη διάθεση των
προϊόντων στην αγορά -στόχο της επιχείρησης.
Οι αποφάσεις που σχετίζονται με τη διανομή των προϊόντων περιλαμβάνουν κυρίως:
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∗ Την επιλογή των κατάλληλων συνεργατών - μεσαζόντων που θα μεσολαβήσουν ανάμεσα
στην επιχείρηση και τον τελικό χρήστη των προϊόντων. Αυτό περιλαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τα
κριτήρια επιλογής των κατάλληλων συνεργατών, τον αριθμό τους, ή την γεωγραφική κατανομή τους.
(δ) Η προώθηση - επικοινωνία
«Ο κόσμος δεν αγοράζει σήμερα παπούτσια για να μην κρυώνουν τα πόδια του. Τα αγοράζει γι’
αυτό που τον κάνουν να νοιώθει: άνδρας, γυναίκα, κουρελής, ανώτερος, νέος, εκθαμβωτικός, μέσα
στα πράγματα. Το να αγοράζεις παπούτσια έχει γίνει μια συναισθηματική εμπειρία».
Francis Rooney
Το σύγχρονο μάρκετινγκ απαιτεί κάτι περισσότερο από τη δημιουργία ενός καλού προϊόντος με
ελκυστική τιμή. Οι εταιρείες πρέπει να επικοινωνούν με τους σημερινούς και με τους υποψήφιους
πελάτες τους.
Το μίγμα επικοινωνίας μάρκετινγκ το οποίο ονομάζεται και μίγμα προώθησης συνίσταται σε 4
βασικά εργαλεία
•
Διαφήμιση
•
Προώθηση πωλήσεων
•
Δημόσιες σχέσεις
•
Προσωπική πώληση
Η προώθηση περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες της επιχείρησης που αποσκοπούν στο να
γνωστοποιήσουν στην αγορά στόχο της επιχείρησης, τα οφέλη που προκύπτουν από την χρήση των
προϊόντων της αλλά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα.
Συγκεκριμένα οι βασικοί τρόποι προώθησης των προϊόντων είναι:
∗ Με προσωπική πώληση
Με απευθείας δηλαδή επικοινωνία με τους πελάτες που στοχεύει σε άμεση πώληση
∗ Με διαφήμιση
Η προώθηση δηλαδή ενός συγκεκριμένου μηνύματος ή εικόνας για το προϊόν, σε συγκεκριμένη
αγορά στόχο, χρησιμοποιώντας με πληρωμή κάποιο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
∗ Με προγράμματα προώθησης
Μικρής διάρκειας τεχνικές αύξησης της ζήτησης και ενίσχυσης της προσπάθειας πώλησης του
προϊόντος.
∗ Με δημόσιες σχέσεις
Με ανάπτυξη τεχνικών επικοινωνίας με μεγάλες ομάδες ατόμων με στόχο την προώθηση της
εικόνας της επιχείρησης ή του προϊόντος χωρίς πληρωμή.
Συμπερασματικά, τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα μάρκετινγκ είναι:
Περιγραφή της αγοράς που στοχεύετε
Περιγραφή των ανταγωνιστών σας
• Στοιχεία από έρευνα αγοράς
• Ζήτηση για το προϊόν ή τις υπηρεσίες που προσφέρετε
• Προσφορά για το προϊόν ή τις υπηρεσίες που προσφέρετε
• Άμεσοι αλλά και έμμεσοι ανταγωνιστές
• Μερίδιο της αγοράς της επιχείρησής σας σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές
• Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ανταγωνιστών
• Εκτίμηση του τρόπου λειτουργίας του ανταγωνισμού
• Ομοιότητες/Διαφορές του δικού σας προϊόντος με του ανταγωνισμού
Περιγραφή του προϊόντος ή των υπηρεσιών σας
• Αναλυτική περιγραφή του προϊόντος ή υπηρεσίας
• Ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων του προϊόντος που παρακινούν για αγορά
Προϋπολογισμός Μάρκετινγκ
Πρόγραμμα προώθησης και διαφήμισης
(Ανάλυση κόστους προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών,
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Υλικό προώθησης και διαφήμισης)
Περιγραφή της τοποθεσίας εγκατάστασης (ιδιαίτερα καταστήματα)
(Περιγραφή της θέσης, περιγραφή πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της τοποθεσίας),
Κανάλια διανομής του προϊόντος/ υπηρεσίας
(Σύστημα μεταφοράς)
Περιγραφή της στρατηγικής τιμολόγησης
(Τεχνικές τιμολόγησης-επιλογή)

Βήμα 5ο: Μάρκετινγκ εξαγωγών
Κύριες ενότητες του 5ου βήματος
1. Διαδικασία του μάρκετινγκ εξαγωγών
2. Φορείς παροχής πληροφοριών για τις αρχές του εξωτερικού
3. Επιλογή αγορών του εξωτερικού
4. Τρόποι εισόδου στην αγορά
5. Ανάλυση και προσαρμογή του προϊόντος για την εξαγωγή
6. Καθορισμός τιμών και όροι πώλησης
7. Η διεθνής διαφήμιση-επικοινωνία
Στόχος αυτής της ενότητας είναι:
Να δούμε ορισμένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του Μάρκετινγκ Εξαγωγών. Παρουσιάζονται
αναλυτικά τα ακόλουθα:
• Η διαδικασία που μπορεί να ακολουθήσει μία επιχείρηση στην προσπάθειά της να επεκτείνει
τη δραστηριότητά της στο εξωτερικό
• Μία σειρά πηγών πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
• Η διαδικασία επιλογής αγορών του εξωτερικού
• Οι κυριότεροι τρόποι εισόδου στις αγορές του εξωτερικού
• Πως αναλύεται και προσαρμόζεται ένα προϊόν για εξαγωγή
• Η διαφήμιση σε αγορές του εξωτερικού
Στο τέλος της ενότητας αυτής θα έχετε επιτύχει μία πρώτη προσέγγιση στη διαδικασία
προώθησης προϊόντων στο εξωτερικό.
Δε γίνεται αναφορά σε θεσμικά, τραπεζικά και τελωνειακά θέματα τα οποία όμως αποτελούν ένα
άλλο σημαντικό κομμάτι της εξαγωγικής διαδικασίας.
Λέξεις κλειδιά:
Διαδικασία μάρκετινγκ εξαγωγών, αγορά στόχος, τράπεζες πληροφοριών, παθητική επιλογή
αγορών, ενεργητική επίλυση αγορών, φορείς παροχής πληροφοριών , εξαγωγική δραστηριότητα,
δείκτης επιχειρησιακών ευκαιριών.
Εισαγωγή
Σήμερα με την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διεθνοποίηση, την παγκοσμιοποίηση
των αγορών και τα νέα δεδομένα στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, η εξαγωγική δραστηριότητα
αποκτάει ιδιαίτερη σημασία τόσο για τις μεγάλες όσο και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για το
λόγο αυτό η ανάγκη να γνωρίσετε τις ιδιαιτερότητες του μάρκετινγκ εξαγωγών είναι πλέον
επιτακτική.
1. Η διαδικασία του μάρκετινγκ εξαγωγών.
Το μάρκετινγκ εξαγωγών είναι μία διαδικασία, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί βήμα προς βήμα
από κάθε επιχείρηση. Σημαντικά βήματα της διαδικασίας αυτής είναι:
• Ανάλυση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων
• Ανάλυση και καθορισμός προϊόντων για εξαγωγές
• Προσδιορισμός των πιθανών αγορών για εξαγωγές.
• Ταξινόμηση - αξιολόγηση των επιλεγμένων «αγορών στόχων».
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•
•
•
•

Έρευνα αγοράς (ανάλυση σε βάθος των επιλεγμένων αγορών).
Σχεδιασμός προγράμματος μάρκετινγκ- Μίγμα μάρκετινγκ.
Εφαρμογή - Εκτέλεση.
Παρακολούθηση - Έλεγχος αποτελεσμάτων

Ανάλυση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων
Στόχος στο στάδιο αυτό είναι να διαπιστώσετε, αν πράγματι η επιχείρησή σας είναι σε θέση να
κάνει εξαγωγές. Η ανάλυση των δυνατοτήτων μπορεί να αποκαλύψει ευκαιρίες που μέχρι τότε δεν
σας ήταν γνωστές.
Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής πρέπει να καθοριστούν
• οι στόχοι της εξαγωγικής πολιτικής
• ο τύπος της αγοράς - στόχου
• η δομή της οργάνωσης που θα συνδυαστεί με τη νέα ανάπτυξη
• οι οικονομικοί στόχοι και οι ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό.
Ανάλυση και καθορισμός των προϊόντων που θα εξαχθούν.
Στο στάδιο αυτό πρέπει να αναλύσετε τις δυνατότητες της επιχείρησής σας να κατασκευάσει
προϊόντα που μπορούν να απευθυνθούν σε αγορές του εξωτερικού. Θα πρέπει να μελετηθεί η αγορά
του εξωτερικού που αναμφισβήτητα είναι διαφορετική από την εγχώρια.
Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δώσετε:
• στην καταλληλότητα των προϊόντων, που ήδη υπάρχουν, για τις αγορές του εξωτερικού
• στις προσαρμογές που απαιτούνται στο ίδιο προϊόν ή τη συσκευασία του
• στις ευκολίες εξυπηρέτησης που είναι αναγκαίες.
Μετά την ανάλυση αυτή, θα έχετε σαφή εικόνα των δυνατοτήτων της επιχείρησης και των
ισχυρών σημείων του προϊόντος. στη συνέχεια όλα αυτά θα πρέπει να εκτιμηθούν σε συνδυασμό με
τα χαρακτηριστικά των αγορών που απευθύνεστε.
Προσδιορισμός πιθανών αγορών για εξαγωγές.
Η ανάλυση της αγοράς μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την ανάλυση της επιχείρησης. Αρχικά θα
πρέπει να περιορίσετε τις πιο «πιθανές αγορές» σε έναν ελεγχόμενο αριθμό, ώστε να απομονωθούν
αυτές που δεν είναι κατάλληλες. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε γενικά κριτήρια και η εργασία αυτή
δεν πρέπει να έχει μεγάλη χρονική διάρκεια.
Παράγοντες όπως το κλίμα, η γεωγραφική απόσταση, η γλώσσα, τα βασικά πολιτιστικά στοιχεία,
οι νομικές δεσμεύσεις, οι εμπορικοί φραγμοί, θα περιορίσουν τις πιθανές «αγορές στόχους» σε έναν
ελεγχόμενο αριθμό.
Ταξινόμηση - Αξιολόγηση των επιλεγμένων «αγορών- στόχων».
Στο προηγούμενο στάδιο μερικές αγορές αποκλείστηκαν από περαιτέρω εξέταση. Οι υπόλοιπες
μπορούν να ταξινομηθούν σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια, όπως :
• το μέγεθος της αγοράς
• το ποσοστό της οικονομικής ανάπτυξης
• η αγοραστική δύναμη των κατοίκων
• η ευκολία εισόδου στην αγορά
• ο ανταγωνισμός.
Τα κριτήρια μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τους στόχους κάθε
επιχείρησης. Θα πρέπει όμως να υπάγονται σε ποσοτικούς προσδιορισμούς και όπου οι συντελεστές
είναι ποιοτικοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν κλίμακες (μέτρησης) προκειμένου να δοθεί ένα
ποσοτικό αποτέλεσμα.
Έρευνα Αγοράς (Ανάλυση σε βάθος των επιλεγμένων αγορών).
Στα δύο προηγούμενα στάδια, απομονώθηκαν οι ακατάλληλες αγορές και αξιολογήθηκαν οι
υπόλοιπες. Έτσι τώρα μπορούμε να εξετάσουμε καλύτερα αυτές που παρουσιάζουν το ευνοϊκότερο
περιβάλλον για την προώθηση των προϊόντων της εταιρείας μας.
Η έρευνα αγοράς δεν πρέπει να εντοπίζει μόνο ανάγκες, αλλά θα πρέπει να παρέχει και
πληροφορίες απαραίτητες για τη διαμόρφωση μιας γενικής στρατηγικής προώθησης, που θα
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καλύπτει θέματα σχετικά με τις προδιαγραφές του προϊόντος, την προώθηση, τη διανομή του αλλά
και την τιμή του.
Σχεδιασμός Προγράμματος Μάρκετινγκ.
Καθορισμός του μίγματος μάρκετινγκ.
Η διαδικασία είναι ανάλογη με αυτήν που καταγράφηκε στο 4ο Βήμα.
Εφαρμογή - εκτέλεση
Όλες η ενέργειες μέχρι το σημείο αυτό έχουν σχέση με την έρευνα και το σχεδιασμό. Αν τα
προγράμματα έχουν σχεδιαστεί σωστά μπορούν άμεσα να εφαρμοστούν. Ωστόσο είναι απαραίτητη
μια διαρκής διερεύνηση του περιβάλλοντος προκειμένου να αντιμετωπιστούν απρόβλεπτες
καταστάσεις, που ενδέχεται να επηρεάσουν το πρόγραμμα.
Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου
Τα προγράμματα μάρκετινγκ πρέπει να διαθέτουν τα βασικά στοιχεία για τον έλεγχο της
εφαρμογής τους. Η εφαρμογή πρέπει να συγκριθεί με τις προβλέψεις, οι αποκλίσεις να ελεγχθούν και
να ληφθούν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα.
Τα ποσοτικά στοιχεία του προγράμματος είναι το κλειδί για τη διαδικασία του ελέγχου. Αυτά
περιλαμβάνουν γενικούς στόχους πωλήσεων όπως και στόχους κατά περιοχή, προϊόν, αντιπρόσωπο
ή οτιδήποτε ανάλογα με την περίπτωση, προϋπολογισμούς για την προώθηση των πωλήσεων και
ποσοτικούς στόχους προώθησης, τιμολογιακής πολιτικής, περιθώρια κέρδους και απόσβεσης
επενδύσεων.
Συνοπτικά η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να «μπείτε» σε αγορές του εξωτερικού
απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα:
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Διαδικασία εξαγωγικού μάρκετινγκ
1.

Η απόφαση να δράσετε
σε διεθνές επίπεδο

2.

Ποιες είναι οι αγορές
που πρέπει να
ερευνήσετε

3.

Ποια είναι η καλύτερη
μέθοδος για να
διεισδύσετε

Διείσδυση
(εισαγωγή)

4.

Τι αλλαγές /
προσαρμογές
χρειάζεται το μίγμα
μάρκετινγκ

Μίγμα
Μάρκετινγκ

5.

Πως οργανώνεστε για
μία τέτοια επέκταση;

Οργάνωση
μάρκετινγκ

6.

Εφαρμογή παρακολούθηση και
έλεγχος

Εκτέλεση Έλεγχος

Απόφαση

Επιλογή

2. Φορείς παροχής πληροφοριών για τις αγορές του εξωτερικού.
Η αξιόπιστη και κατατοπιστική πληροφορία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στην
έρευνα αγοράς, όχι μόνο του εξωτερικού. Είναι όμως δύσκολη η ανεύρεση των πληροφοριών αυτών.
Μερικές βασικές πηγές πληροφοριών είναι:
Τοπικό Εθνικό Δίκτυο
• Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών
• Συμβούλιο Εξωτερικού Εμπορίου
• Τραπεζικό Σύστημα
• Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων
• Επαγγελματικοί και κλαδικοί φορείς
• Επιμελητήρια
• Ελληνικές Πρεσβείες και Προξενεία στο Εξωτερικό
• Ξένες Εμπορικές αποστολές στην Ελλάδα
• Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
• Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
• Ιδιωτικές Εταιρείες Έρευνας
• Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφοριών Επιχειρήσεων
• Οικονομικός Τύπος
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• Σύνδεσμοι Εξαγωγέων (όπως ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος - Σ.Ε.Β.Ε.)
• Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.
Διεθνές δίκτυο
• Διεθνές Κέντρο Εμπορίου του ΟΗΕ
• Στατιστικά Στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
• Επιμελητήρια ή Υπουργεία Εμπορίου στη χώρα στόχο
• Διεθνείς Εκθέσεις
• UNIDO
• Ευρωπαϊκή Ένωση
• Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου.
• Οικονομικός τύπος (ξένα περιοδικά-εφημερίδες)
ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις βασίζονται, πολλές φορές αποκλειστικά, σε δημοσίου
χαρακτήρα πηγές πληροφοριών για τις αγορές του εξωτερικού που τους ενδιαφέρουν, όπως είναι τα
Υπουργεία Εμπορίου, ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών, οι εμπορικοί ακόλουθοι των Ελληνικών
Πρεσβειών στις διάφορες χώρες και οι εθνικοί τραπεζικοί οργανισμοί. Οι πηγές όμως αυτές είναι
ανεπαρκείς για να ανταποκριθούν στην πρόκληση του εξαγωγικού εμπορίου.
Άλλη διάκριση των πηγών πληροφοριών.
Εκτός από το πιο πάνω κριτήριο της γεωγραφικής θέσης, οι πηγές πληροφοριών μπορούν να
διακριθούν και ως εξής:
α. Τράπεζες Πληροφοριών
Με την ανάπτυξη της πληροφορικής έχει γίνει μία πραγματική επανάσταση στη συλλογή,
επεξεργασία και μετάδοση πληροφοριών που αφορούν στις αγορές του εξωτερικού. Η πληροφορική
μας επιτρέπει να έχουμε τράπεζες στοιχείων που :
i)
Δίνουν τη δυνατότητα απόκτησης της κατάλληλης βιβλιογραφίας και παροχής μέρους ή
όλης της ζητούμενης μελέτης.
ii)παρέχουν αμέσως πρακτικά στοιχεία όπως
• βαθμό πολιτικού και οικονομικού κινδύνου σε διάφορες χώρες του εξωτερικού
• μέγεθος και τάσεις στις διαφορετικές αγορές προϊόντων
• νομοθετικές ρυθμίσεις και προδιαγραφές προϊόντων
• δομή του δικτύου διανομής
• τελωνειακές ρυθμίσεις και κόστος
• ανάλυση ανταγωνιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ήδη στις αγορές του
εξωτερικού
• στοιχεία πιθανών πελατών και στοιχεία φερεγγυότητας επιχειρήσεων
Οι Τράπεζες Πληροφοριών αποτελούν δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης. Οι μεσαίου και
μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις είναι από τους κυριότερους προμηθευτές στοιχείων και πληροφοριών
που προέρχονται από δευτερογενείς πηγές.
β .Πηγές Οικονομικού Χαρακτήρα
Για την εξασφάλιση μακρο-οικονομικού (επιχειρησιακό περιβάλλον) χαρακτήρα πληροφοριών
βρίσκουμε πολλές και διαφορετικές πηγές στοιχείων σε μεγάλο αριθμό χωρών. Τα στοιχεία αυτά
συνήθως βασίζονται ή αποτελούν μέρος στοιχείων της Εurostat, της World Bank ή των Ηνωμένων
Εθνών. Οι οργανισμοί αυτοί συγκεντρώνουν και δημοσιοποιούν στατιστικά στοιχεία οικονομικά, και
δημογραφικά στοιχεία για όλες τις χώρες του κόσμου. Άλλες διεθνείς πηγές πληροφόρησης είναι:
α) Τo Euromonitor που δίνει ιδιαίτερη σημασία στην παρουσίαση οικονομικών δεικτών και
πληροφοριών που αφορούν στις Ευρωπαϊκές αγορές. Κυκλοφορεί σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
β) Το Economist Intelligence Unit, που κάθε χρόνο δημοσιεύει έναν σημαντικό αριθμό εκθέσεων,
οι οποίες είναι ιδιαίτερα κατατοπιστικές για τη διεθνή αγορά
γ) Τo Marketing in Europe, που στις τριμηνιαίες εκδόσεις του παρουσιάζει έρευνες από τις
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, και άλλα περιοδικά.
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γ. Πηγές Στοιχείων Χρηματο-οικονομικού και Συναλλαγματικού Χαρακτήρα.
Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται σε δείκτες χρηματοοικονομικού κινδύνου, υποτίμησης,
περιορισμών κεφαλαιουχικών ροών και επαναπατρισμό κερδών, παράγοντες που επηρεάζουν
αποφασιστικά το βαθμό επιτυχίας μιας επιχείρησης στην αγορά του εξωτερικού.
Παρέχονται από τις κυριότερες διεθνείς τράπεζες όπως η Citibank και η Chase Manhattan ή από
ειδικευμένους οργανισμούς οικονομετρικών προβλέψεων (για παράδειγμα Moody’s Standard &
Poor’s).
δ. Πηγές Πληροφοριών για θεσμικά ή νομικά θέματα.
Αναφέρονται σε πληροφορίες που αφορούν κίνητρα επενδύσεων, νομικούς περιορισμούς σε
εισαγωγές- εξαγωγές προϊόντων, τρόπους λειτουργίας, τύπους ιδιοκτησίας, νομοθεσίας που ρυθμίζει
την εμπορία συγκεκριμένου προϊόντος, οικολογικές ρυθμίσεις , έλεγχοι στο ύψος
πραγματοποιούμενων κερδών, προστασία σημάτων και Know- how, ύπαρξη εθνικών μονοπωλίων
σε ορισμένα προϊόντα-υπηρεσίες, π.χ. αεροπορικές μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, βιομηχανία
τσιγάρων, κ.λ.π.
Οι τράπεζες πληροφοριών και το Internet μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμη πηγή πληροφοριών
αυτής της κατηγορίας.
ε. Internet
Αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα μέσα τόσο για την αναζήτηση πληροφοριών όσο και
για την προώθηση , προβολή. Προσφέρει με χαμηλό κόστος και φιλικό περιβάλλον εργασίας
πρόσβαση σε μία σειρά «σελίδων» φορέων, εταιρειών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, χωρίς οικονομική
επιβάρυνση τις περισσότερες φορές. Παρά το γεγονός ότι η αναζήτηση μπορεί να φέρει πολλά και
διαφορετικά αποτελέσματα υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα να βρούμε πολύτιμα στοιχεία. Άλλωστε
οι περισσότερες Τράπεζες Πληροφοριών είναι διαθέσιμες πλέον μέσω Internet με χρέωση των
υπηρεσιών τους.
Σημαντική βοήθεια μπορείτε να έχετε και από τη βάση δεδομένων που οργάνωσε ειδικά για τους
εξαγωγείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 1996 (Market Access Database) στο Internet. (διεύθυνση :
http./mkaccdb.eu.int). Στη βάση αυτή μπορείτε να βρείτε όλες τις βασικές πληροφορίες που
χρειάζεστε ως εξαγωγέας για όλες σχεδόν τις χώρες (παγκόσμια).
στ. Προσωπικές Πηγές Πληροφοριών
Εξακολουθούν να αποτελούν σήμερα τη σημαντικότερη πηγή πληροφοριών για τη διεθνή αγορά.
Οι κυριότερες προσωπικές πηγές πληροφοριών είναι:
Ι) Στοιχεία που παρέχονται από μελέτες έρευνας αγοράς. Πολλές φορές απαιτούνται ειδικές
μελέτες έρευνας αγοράς για την εξασφάλιση ορισμένων πληροφοριών . Συνήθως συμπληρώνεται
από εσωτερικές πληροφορίες της επιχείρησης σε σχέση με την κίνηση των λογαριασμών της, τις
τάσεις σε ορισμένες αγορές, τα παράπονα, κλπ.
ΙΙ) Το προσωπικό των πωλήσεων. Το προσωπικό των πωλήσεων είναι μία άλλη σημαντική πηγή
πληροφοριών για την αγορά (διεθνή ή εσωτερική). Οι πωλητές μια που βρίσκονται κοντά στους
αγοραστές των προϊόντων της επιχείρησης στις διάφορες αγορές, έχουν ακριβή γνώση της
τιμολογιακής πολιτικής των ανταγωνιστών, των προβλημάτων διανομής των προϊόντων της
επιχείρησης, των αντιδράσεων των καταναλωτών σε νέα προϊόντα και της αποτελεσματικότητας των
διεθνών εκστρατειών.
ΙΙΙ) Ο ρόλος των ενδιαμέσων. Οι ενδιάμεσοι αποτελούν μία άλλη σημαντική πηγή πληροφοριών,
ιδιαίτερα στην περίπτωση που η επιχείρηση βασίζεται αποκλειστικά σε αυτούς για τη διάθεση και
εμπορία των προϊόντων της (έμμεσα κανάλια διανομής). Η πλήρης συνεργασία τους αποτελεί έναν
από τους στρατηγικούς στόχους της πολιτικής διανομής.
3. Η επιλογή αγορών του εξωτερικού
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Δύο είναι οι κύριες μέθοδοι - πολιτικές καθορισμού αγορών στο εξωτερικό: η παθητική και η
ενεργητική πολιτική.
• Η παθητική επιλογή αγορών χαρακτηρίζει εκείνη ακριβώς την περίπτωση που μια επιχείρηση
περιμένει με έναν παθητικό τρόπο, να πάρει παραγγελίες από τους πελάτες του εξωτερικού
(εισαγωγείς, εξαγωγείς, ή μεσάζοντες), χωρίς να το επιδιώκει ιδιαίτερα , οι οποίοι με τη σειρά τους
εμμέσως επιλέγουν την αγορά του εξωτερικού για τα προϊόντα της επιχείρησης.
• Στην ενεργητική επιλογή των αγορών, η επιχείρηση είναι δραστήρια στην προσέλκυση ξένων
πελατών καθώς και στην τμηματοποίηση της αγοράς του εξωτερικού. Η πολιτική που ακολουθείται
είναι συστηματική και απαιτεί προσωπικό που έχει ικανοποιητικές γνώσεις για το διεθνές
περιβάλλον και τη διεθνή αγορά των προϊόντων της επιχείρησης.
Πολλές φορές οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν και τις δύο πρακτικές ταυτόχρονα. Παθητική πολιτική
για αγορές που θεωρούνται δευτερεύουσας σημασίας και ενεργητική πολιτική για τις σημαντικές
αγορές της επιχείρησης.
Κριτήρια Επιλογής Αγορών του Εξωτερικού
Οι υπάρχουσες μέθοδοι επιλογής αγοράς/ αγορών, βασίζονται στην ακριβή εκτίμηση των
επιχειρησιακών ευκαιριών σε συνδυασμό με τους συνδεδεμένους κινδύνους και τις στρατηγικές
λύσεις. Πιο συγκεκριμένα:
α) επιλέγεται η αγορά ή οι αγορές εκείνες που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο δείκτη
επιχειρησιακών ευκαιριών ή
β) επιλέγεται η αγορά ή οι αγορές που παρουσιάζουν τις περισσότερες ομοιότητες με την μητρική
αγορά της επιχείρησης.
Οι σημαντικότεροι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή της αγοράς είναι :
Ο Δείκτης Επιχειρησιακών Ευκαιριών
Η ακριβής εκτίμηση της ζήτησης ορισμένου προϊόντος σε κάποια χώρα είναι συνήθως πολύ
δύσκολη. Για το λόγο αυτό γίνεται συσχέτιση της ζήτησης του προϊόντος με κοινωνικά,
δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία. Τέτοια στοιχεία είναι το μέγεθος, ο ρυθμός μεταβολής, η
δομή, η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, το κατά κεφαλήν εισόδημα, οι οικονομικοί δείκτες
της χώρας.
Ο Βαθμός Πολιτικού Κινδύνου
Σημαντικό κριτήριο για την επιλογή μιας αγοράς του εξωτερικού είναι η επίδραση των κινδύνων
που μπορεί να συνεπάγεται το πολιτικό περιβάλλον μιας χώρας. Μερικοί από τους παράγοντες που
λαμβάνονται υπόψη στον καθορισμό του βαθμού του πολιτικού κινδύνου είναι:
• καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαδηλώσει, απεργίες, πολιτικές δολοφονίες,
εθνικοποιήσεις, περιορισμοί μετακινήσεων κεφαλαίων, ξένης ιδιοκτησίας, και κυβερνητικών
παρεμβάσεων. Ειδικευμένες επιχειρήσεις όπως η Frost & Sallivan, το EIU και η DUN &
BRADSTREET παρέχουν δείκτες ενδεικτικούς του βαθμού πολιτικής σταθερότητας των
διαφορετικών χωρών.
Ο Βαθμός Ομοιότητας με την Εθνική Αγορά.
Πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να εντοπίσουν τις αγορές εκείνες που έχουν όσο το δυνατόν
περισσότερες ομοιότητες με την τοπική αγορά, όσον αφορά στις δημογραφικές, οικονομικές, και
κοινωνικο-πολιτιστικές μεταβλητές. Παράδειγμα ομοιότητας αγοράς είναι η αγορά της Γαλλίας,
Βελγίου και Λουξεμβούργου όπως και η περίπτωση των ΗΠΑ με τον Καναδά-δηλαδή οι
διασυνοριακές συνεργασίες.
Ο Βαθμός Ανταγωνισμού
Το μέγεθος και η ποιότητα του ανταγωνισμού σε μια χώρα επηρεάζει τη δυνατότητα μιας ξένης
επιχείρησης να εισέλθει και να λειτουργήσει επικερδώς στη συγκεκριμένη αγορά. Ο προσδιορισμός
του είδους του ανταγωνισμού στις αγορές του εξωτερικού είναι μια σύνθετη και πολύπλοκη
διαδικασία, αφού αρκετά από τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό αυτό είναι
εμπιστευτικά.
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4.Τρόποι εισόδου στην αγορά
Η είσοδος στις αγορές του εξωτερικού μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Η ωριμότητα της
αγοράς-στόχου αλλά και οι δικές μας επιδιώξεις από αυτήν καθορίζουν τον τρόπο που τελικά θα
επιλέξουμε. Οι κύριοι τρόποι εισόδου σε αγορές του εξωτερικού είναι οι ακόλουθοι:
• Εξαγωγή μέσω Τρίτων
• Απευθείας Εξαγωγή
• Συμφωνίες με Τοπικούς Αντιπροσώπους
• Καθορισμός Έλληνα ή Τοπικού Υπευθύνου για την Προώθηση των Πωλήσεων
• Χρησιμοποίηση Τοπικού Γραφείου ή υποκαταστήματος
• Δημιουργία Θυγατρικής Εταιρείας ή Μεικτής Εταιρείας με Ντόπιους
• Licensing σε Τοπικές Εταιρείες
• Franchising σε επίπεδο Λιανικής
• Επένδυση σε Επίπεδο Παραγωγής και Διανομής.
Οι δύο πιο συνηθισμένοι τρόποι είναι:
• Εξαγωγή μέσω Τρίτων
• Αντιπρόσωποι ή Διανομές
Τα πλεονεκτήματα του πρώτου τρόπου είναι ότι: εξασφαλίζει επιπλέον γνώσεις και επαφές
τρίτων, κάλυψη πληρωμών και ανάληψη του ρίσκου σχετικά με πίστωση από τρίτους, οι οποίοι
αναλαμβάνουν και τις εξαγωγικές διαδικασίες, δε χρειάζεται προσπάθεια για εξαγωγή με
αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος, εκμετάλλευση περιπτώσεων που διαφορετικά θα ήταν αδύνατη
η πρόσβαση. Υπάρχουν όμως και βασικά μειονεκτήματα, όπως: η έλλειψη ελέγχου και η άγνοια των
πελατών, η εύκολη έξοδος από την αγορά, ο τρίτος είναι αυτός που δίνει την εικόνα του προϊόντος
στην αγορά, δεν υπάρχει μακροχρόνια πολιτική, ο τρίτος ενδιαφέρεται για την προώθηση και άλλων
προϊόντων.
Ο δεύτερος τρόπος παρουσιάζει και αυτός μία σειρά από πλεονεκτήματα: η διανομή γίνεται από
ντόπιους με γνώσεις και εμπειρίες στην αγορά, οι γνώσεις του εξαγωγέα από την αγορά αυξάνονται,
το κόστος επένδυσης είναι ασήμαντο και τα αποτελέσματα στις πωλήσεις άμεσα. Από την άλλη
πλευρά όμως οι διανομείς ενδιαφέρονται για πολλά προϊόντα και μάλιστα ενδιαφέρονται για
προϊόντα με υψηλά περιθώρια κέρδους, οι πωλήσεις γίνονται μόνο μέσα από συγκεκριμένες επαφές
του διανομέα ή αντιπροσώπου, υπάρχει δυσκολία πρόβλεψης της πραγματικής δυνατότητας πώλησης
του προϊόντος. Πρόκειται για βραχυχρόνια πολιτική προϊόντος που δεν εξασφαλίζει έλεγχο στις τιμές
και τα περιθώρια κέρδους.
5. Ανάλυση και προσαρμογή του προϊόντος για εξαγωγή
Βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουμε αν θέλουμε να επεκτείνουμε τη δραστηριότητά
μας σε αγορές του εξωτερικού είναι:
1)Μπορεί το προϊόν ή τα προϊόντα να θεωρηθούν ότι είναι ικανά για εξαγωγή και να πουληθούν
με επιτυχία στις αγορές του εξωτερικού, που έχουν τεθεί ως αγορές στόχοι;
2)Ποιες άλλες τροποποιήσεις είναι αναγκαίες για το προϊόν, για την κατασκευή του ή τη σύνθεση
των υλικών του για τη λειτουργικότητά του ή για τη συσκευασία του, ώστε να μπορεί να πουληθεί
στις αγορές στόχους;
3) Πως μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτές οι ζητούμενες αλλαγές και με ποιο τρόπο μπορεί
να ελεγχθεί η αποδοχή του τροποποιημένου προϊόντος;
4) Ποιες είναι οι ευκαιρίες, που θα παρουσιαστούν πιθανόν στον εξαγωγέα, να προωθήσει νέα
προϊόντα; Και με ποιο τρόπο θα προχωρήσει στην αναζήτηση, ανάπτυξη και έλεγχο των ευκαιριών
αυτών;
Υπάρχει ένα ακόμη πρόβλημα, που συμπληρώνει τις τέσσερις αυτές ερωτήσεις και το οποίο,
παρόλο που τείνει να εξετάζεται τελείως θεωρητικά και γενικά, είναι συχνά καθοριστικός
παράγοντας σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Το πρόβλημα αυτό αναφέρεται στις έννοιες «καινούργιο
εκσυγχρονισμένο προϊόν» ή ότι ένα προϊόν, που παράχθηκε, λανσαρίστηκε και παρουσιάστηκε
κάποτε στην αγορά, θα πάψει να είναι έπ’ άπειρο επιτυχημένο και κερδοφόρο, εκτός αν ληφθούν
μέτρα και γίνουν ενέργειες για τον περιοδικό έλεγχο και αναβάθμιση αυτού καθ’ αυτού του
προϊόντος, της συσκευασίας του και των μεθόδων διαφήμισης και προβολής του.
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Οι πετυχημένες εταιρείες έχουν καθιερώσει έναν περιοδικό έλεγχο του προϊόντος, τουλάχιστον
μία φορά το χρόνο, ώστε να είναι σίγουρο ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα αναγκαία και σωστά
κριτήρια, που αφορούν στη σύνθεση των υλικών και στο σχήμα του προϊόντος, στη συσκευασία και
στη μορφή παρουσίασής του, καθώς και στις μεθόδους προβολής και διαφήμισης. Αυτός ο έλεγχος
επεκτείνει τον κύκλο ζωής του προϊόντος και προετοιμάζει το δρόμο για το πέρασμα σε μια νέα
γενιά προϊόντων.
Διερεύνηση της εξαγωγικής καταλληλότητας
Αν ένα προϊόν είναι κατάλληλο και μπορεί να προσαρμοστεί στις εξαγωγικές απαιτήσεις φαίνεται
σε δύο κυρίως σημεία:
α) Υπάρχει η θέληση από τον έμπορο της χώρας εισαγωγής (εισαγωγέας, χονδρέμπορος, έμπορος
λιανικής, κτλ) να χρησιμοποιήσει το προϊόν του εξαγωγέα;
β) Το προϊόν αυτό θα γίνει αποδεκτό και θα αγοραστεί από τους καταναλωτές και τους τελικούς
χρήστες;
Οι μέθοδοι και τεχνικές ελέγχου της εξαγωγικής καταλληλότητας ενός προϊόντος καλύπτουν ένα
πολύ μεγάλο φάσμα διαδικασιών, αρχίζοντας από τις πολύ στοιχειώδεις, γρήγορες και ανέξοδες
τεχνικές μέχρι εκείνες που προϋποθέτουν περίπλοκες, πολυδάπανες και χρονοβόρες διαδικασίες.
Είναι θέμα του ίδιου του εξαγωγέα, σε συνεννόηση με τον αντίστοιχο αντιπρόσωπό του ή τον
αντίστοιχο υπεύθυνο διανομής του προϊόντος, να διαλέξει το μέγεθος, την τεχνική και τη διάρκεια
της έρευνας, που θα πρέπει να διεξαχθεί σε κάθε περίπτωση.
Μπορεί να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
Για το ίδιο το προϊόν
Μελέτη και καταγραφή των ανταγωνιστικών προϊόντων
Τα σημεία που θα πρέπει να μελετηθούν:
α)Τεχνικά χαρακτηριστικά: πρώτες ύλες, μορφή προϊόντος, ποικιλία, τύπος, μεγέθη, σήματα,
χρώματα, τροποποιήσεις, βελτιώσεις, ανθεκτικότητα.
β)Εκτίμηση της ποιότητας: αντοχή, ικανότητα, απόδοση, εμφάνιση, καταλληλότητα, και ευκολία
χειρισμού.
γ) Νομική κατοχύρωση: σχέδιο (μορφή του προϊόντος), δικαιώματα πατέντας (ευρεσιτεχνίας),
εγκρίσεις, άδειες κυκλοφορίας.
Για τη Συσκευασία / Παρουσίαση
α)Τεχνικά χαρακτηριστικά: υλικά κατασκευής, σχεδιασμός, σχήμα, μέγεθος, διαστάσεις που
πρέπει να έχει το προϊόν, αντοχή στις κλιματολογικές συνθήκες, ευκολία και σταθερότητα στις
διαδικασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης, διακίνησης, αποθήκευσης και έκθεσης, προσαρμογής στους
επίσημους κανόνες και νομοθετικές ρυθμίσεις.
β)Ελκυστικότητα: μέγεθος, σχήμα, κατάλληλος χρωματισμός, σφραγίδα ποιότητας και
σχεδιασμός ετικέτας (επιγραφής)
γ) Στοιχεία ταυτότητας: σχήμα, χρώμα, ετικέτα, σήμα κατατεθέν
δ)Πληροφορίες: περιγραφή προϊόντος, σύνθεση περιεχομένου, οδηγίες χρήσης
ε)Παροχή υπηρεσιών: το είδος των υπηρεσιών που προσφέρονται από τα ανταγωνιστικά
προϊόντα - παράδοση, εγκατάσταση, προετοιμασία, κύρια μέρη και εξαρτήματα, εκπαίδευση για τη
χρήση, επισκευές, ανταποδοτικά αγαθά.
Διάρθρωση Ανταγωνιστικών Τιμών
α)Τιμές καταναλωτή: κατάλογος βασικών τιμών, συνήθεις τιμές πώλησης, φόροι (προστιθέμενης
αξίας, κοινοτικός ή δημοτικός), εκπτώσεις (λόγω ποσότητας ή πληρωμής τις μετρητοίς), τρόπος
πληρωμής (τοις μετρητοίς, επί πιστώσει, δόσεις), εκπτώσεις λόγω κατεστραμμένων εμπορευμάτων,
ποικιλία προϊόντων, τομείς αγοράς και τύπος πώλησης (πρατήρια και καταστήματα)
β)Τιμές για το εμπόριο: διαφορετικές τιμές, εκπτώσεις, όροι πληρωμής, ειδικές εκπτώσεις για
τους εισαγωγείς χονδρεμπόρους και λιανοπωλητές, λόγω προϊόντων, τομέων, μεγέθους παραγγελίας,
είδος εμπόρων.
Έρευνα για την Αποδεκτικότητα του Εμπορίου
Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι να εξακριβωθεί σε ποιο σημείο το εμπόριο είναι ικανό να
παρέμβει και να προωθήσει εύκολα για πώληση το προϊόν και κάτω από ποιες συνθήκες.
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Θα πρέπει ο εξαγωγέας να γνωρίσει το προϊόν του στους ενδεχόμενους εισαγωγείς και να
συζητήσει μαζί τους για τις συνθήκες, επειδή υπάρχει η δεδομένη γνώση και εμπειρία των
εισαγωγέων αυτών, στην πώληση και διακίνηση παρεμφερών προϊόντων. Έτσι θα μπορέσει να έχει
μία πρώτη ένδειξη και θα μπορέσει να προχωρήσει σε προσθήκες ή αλλαγές του προϊόντος του όπως
αυτές είναι αναγκαίο να γίνουν.
Το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η παρουσίαση του προϊόντος σε μία ομάδα χονδρεμπόρων
και λιανοπωλητών, έτσι ώστε να πάρει τη γνώμη τους και να συνεχίσει στη λήψη αποφάσεων.
Μπορεί επίσης να ζητήσει πληροφορίες απευθείας από τους καταναλωτές.
Θα πρέπει επίσης να εξεταστούν η συσκευασία και ο προσδιορισμός του προϊόντος,
συμπεριλαμβανομένων και των οδηγιών για τη μεταφορά και τη συσκευασία.
Αντιδράσεις και Αποδοχή από Καταναλωτές και Χρήστες
Μπορεί να πραγματοποιηθεί έρευνα κατά την οποία εξετάζεται κατά πόσο οι καταναλωτές
μπορούν να αποδεχτούν το συγκεκριμένο προϊόν. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο μία πλευρά
των αντιδράσεων (θετικών ή αρνητικών) αλλά πρέπει οπωσδήποτε να εξακριβώνονται οι λόγοι της
αποδοχής ή μη ενός προϊόντος και να διαπιστώνονται οι προσαρμογές ή οι βελτιώσεις που είναι
αναγκαίες να γίνουν στο προϊόν αυτό καθ’ αυτό ή στη μορφή παρουσίασής του (συσκευασία κτλ).
Μερικές φορές οι εξαγωγείς υποστηρίζουν ότι μία ανάλογη έρευνα έχει υψηλό κόστος,
χρειάζεται πολύ χρόνο και έχει αντίκτυπο στην καθυστέρηση των πωλήσεων.
Προσαρμογή του Προϊόντος στην αγορά
Σε περίπτωση που η επιχείρηση αποφασίσει ότι το προϊόν χρειάζεται προσαρμογή προκειμένου
να διοχετευτεί σε αγορές του εξωτερικού ο επανασχεδιασμός ή η προσαρμογή του προϊόντος πρέπει
να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α) Αντικείμενο Σχεδιασμού : Αλλαγές και βελτιώσεις που είναι απαραίτητο να γίνουν στο
προϊόν, στην παρουσίασή του ή και στη συσκευασία του, πρέπει να καταγράφονται και να
εξετάζονται με κάθε λεπτομέρεια.
β)Οργάνωση: Ποιος θα πάρει την ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος προσαρμογής:
Υπάρχει ενδεχόμενο χρησιμοποίησης ειδικών συμβούλων ως εξωτερικών συνεργατών και εάν ναι
πόσοι και ποιοι; Με ποιο τρόπο θα συνεργαστούν ο εξαγωγέας και ο εισαγωγέας πάνω σε αυτό το
ζήτημα;
γ) Σχεδιασμός και προϋπολογισμός:
Πρέπει να καταρτιστεί ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα, με σαφή χρονικά όρια, ώστε να
προσαρμοστεί ανάλογα και το ύψος της δαπάνης που απαιτείται για το πρόγραμμα
επανασχεδιασμού.
Πρέπει δε να ληφθεί απόφαση για το μέγεθος της πιθανής αύξησης του κόστους του προϊόντος
αυτού καθ’ αυτού αντί του επανασχεδιασμού ή της τροποποίησής της συσκευασίας του.
δ) Εκτέλεση :
Η διαδικασία εκτέλεσης του προγράμματος μπορεί να αρχίσει μόνο αφού έχουν λυθεί και
τακτοποιηθεί τα παραπάνω προβλήματα. Σχέδια, μακέτες μοντέλα και πρωτότυπα κατασκευάζονται
και θα πρέπει να επιθεωρούνται μέσα στο όρια και τους σκοπούς του τελικού σχεδιασμού. Μερικές
φορές όλη η συνεργασία μπορεί να ολοκληρώνεται κατά στάδιο, κάτι που επιτρέπει μία συνεχή και
προοδευτική επιθεώρηση, αντίστοιχη με τα ήδη ολοκληρωμένα στάδια.
ε) Επαλήθευση:
Θα πρέπει να γίνουν μια σειρά από τεστ σε εμπορικό και καταναλωτικό επίπεδο, ώστε να υπάρχει
βεβαιότητα, ότι ένα προϊόν, περισσότερο κατάλληλο και αποδεκτό- έχει επιτευχθεί.
6. Καθορισμός Τιμών και Όροι Πώλησης
Ο εξαγωγέας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους όρους πώλησης και πληρωμής των
εμπορευμάτων στον καθορισμό της τελικής τιμής.
Κοστολόγηση Προϊόντων για Αγορές του Εξωτερικού
Βασικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη :

1) Διαφήμιση των Εξαγωγών. Πολλές φορές χρειάζεται και διαφήμιση των προϊόντων. Στην
περίπτωση αυτή θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το κόστος της διαφήμισης.
2) Επιστροφή Χρημάτων. Εκεί όπου τα εισαγόμενα προϊόντα χρησιμοποιούνται ή
καταναλώνονται άμεσα, ενσωματώνονται και ίσως επανεξάγονται θα πρέπει να επιτρέπονται στον
εξαγωγέα κάποιες επιστροφές (έξοδα) χρημάτων σε προκαθορισμένο επίπεδο.
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3) Φόρος επί των πωλήσεων.
4) Προμήθεια Αντιπροσώπου. Ο τρόπος πληρωμής θα πρέπει να συμφωνηθεί εκ των προτέρων.
5) Τραπεζικό Κόστος. Θα πρέπει να προβλεφθούν οι όροι πληρωμής και οι τραπεζικές

επιβαρύνσεις.

6) Ασφάλιση. Από προτίμηση ή λόγω θεσμικών κανονισμών, ο πελάτης ίσως επιθυμεί
ασφαλιστική κάλυψη.
7) Τελωνειακοί Δασμοί στο Εσωτερικό. Οι δασμοί στις εισαγωγές και άλλες επιβαρύνσεις στη
χώρα που γίνεται η εξαγωγή ανήκουν συνήθως στον αγοραστή και δεν συμπεριλαμβάνονται στον
καθορισμό τιμών c.i.f. , κάτι που συμβαίνει στην περίπτωση των τιμών παράδοσης. Παρόλα αυτά ο
εξαγωγέας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους δασμούς για να καθορίσει αν οι τιμές είναι
ανταγωνιστικές.
7. Η διεθνής διαφήμιση- Επικοινωνία
Η διεθνής διαφήμιση-επικοινωνία είναι ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ.
Περιλαμβάνει τη διεθνή διαφήμιση, την προώθηση, τις προσωπικές πωλήσεις και τις δημόσιες
σχέσεις.
Παρουσιάζει ευκαιρίες, αλλά και ιδιαίτερα προβλήματα. Όλες αυτές οι μέθοδοι ευρύτερης
επικοινωνίας και προώθησης των προϊόντων, της ίδιας της επιχείρησης, του κλάδου ή της χώρας
αποβλέπουν στην πληροφόρηση, υπενθύμιση και συμβολική ενίσχυση των προϊόντων που είναι για
εξαγωγή.
Τα μαζικά Μέσα Επικοινωνίας της Διεθνούς Διαφήμισης
Τα μαζικά μέσα επικοινωνίας που έχει στη διάθεσή της μία επιχείρηση που θέλει να κάνει μία
διεθνή διαφήμιση είναι τα παρακάτω:

1. Περιοδικά
Τα βασικά πλεονεκτήματα της χρήσης περιοδικών είναι ότι δίνουν μία εξαιρετική δυνατότητα
αναπαραγωγής των διαφημίσεων, απευθύνονται σε ορισμένο διεθνές κοινό και προσδίδουν κύρος
στα προϊόντα που διαφημίζουν.
2. Εφημερίδες

Ο ρόλος των εφημερίδων ως μέσων επικοινωνίας διαφέρει από χώρα σε χώρα. Έτσι σε ορισμένες
χώρες υπάρχουν εφημερίδες με εθνική κυκλοφορία, ενώ σε άλλες χώρες βρίσκουμε εφημερίδες με
τοπικό ή περιφερειακό χαρακτήρα.
3. Ραδιόφωνο
Παρ’ όλες τις τελευταίες εξελίξεις δεν παύει να είναι ένα περιορισμένης δυνατότητας μαζικό
μέσο διαφήμισης, αφού δεν προσφέρει οπτική εικόνα και περιορίζεται μόνο στην ακουστική
αίσθηση.

4. Χρηματοδότηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Γεγονότων.
Ιδιαίτερη σημασία έχουν αποκτήσει τελευταία αθλητικά γεγονότα και διοργανώσεις όπως ο
Ολυμπιακοί αγώνες, που χρηματοδοτούνται από πολυεθνικές επιχειρήσεις. Αλλά και σε εθνικό και
τοπικό επίπεδο, πολλές διοργανώσεις χρηματοδοτούνται από μικρές επιχειρήσεις.
5. Σύμβολα της Επιχείρησης
Η προβολή ενός συμβόλου της εταιρείας που είναι εύκολα αναγνωρίσιμο.
6. Internet
Το διαδίκτυο αποκτά όλο και σημαντικότερο ρόλο στη προβολή και προώθηση των προϊόντων.
Ακόμα και σήμερα, παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις και τη δορυφορική τηλεόραση, το πιο σημαντικό
μέσο της διαφήμισης που είναι η τηλεόραση, δε βρίσκεται ακόμη στη διάθεση της διεθνούς
διαφήμισης, μια που παραμένει ένα εθνικό μέσο προβολής.
Τυποποιημένη εκστρατεία σε διεθνές επίπεδο;
Σημαντική απόφαση για τους ανθρώπους της διεθνούς διαφήμισης είναι αν θα πρέπει να
υιοθετήσουν τυποποιημένη εκστρατεία σε διεθνές επίπεδο χωρίς ιδιαίτερες προσαρμογές. Το κύριο
πλεονέκτημα της τυποποιημένης στρατηγικής, όπως και στην περίπτωση του τυποποιημένου
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προϊόντος, είναι ότι παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα εξειδίκευσης. Αντίθετα, μία
διαφοροποιημένη διαφημιστική εκστρατεία επιτρέπει τη δυνατότητα προσαρμογής στις
ιδιαιτερότητες των διαφορετικών χωρών του κόσμου.
Η επιλογή της διαφημιστικής εταιρείας που θα αναλάβει τη διεθνή προβολή του προϊόντος
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Προσοχή επίσης θα πρέπει να αποδίδει κανείς και στο σεβασμό των
ιδιαίτερων νόμων και ρυθμίσεων σχετικών με τη διαφήμιση που ισχύουν διεθνώς.
Οι δημόσιες σχέσεις αποτελούν επίσης σημαντικό μέρος του διεθνούς προγράμματος μάρκετινγκ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων, είναι η έρευνα και
η συλλογή πληροφοριών που αφορούν σε όλους τους στόχους των δημοσίων σχέσεων της
επιχείρησης. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν και το κύριο υλικό για τη δημιουργία ενός
αποτελεσματικού προγράμματος επικοινωνίας.
Επενδύσεις και χρηματοδοτικό σχέδιο- Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσηςΟικονομική Ανάλυση και οργάνωση λογιστηρίου
Κύριες ενότητες του 6ου βήματος
1. Επενδύσεις και χρηματοδοτικό σχέδιο
2. Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης
3. Οικονομική ανάλυση
4 Ρευστότητα
5. Οργάνωση και λειτουργία λογιστηρίου
Στόχος αυτής της ενότητας είναι να μάθετε:
•
Το επενδυτικό σχέδιο, δηλαδή το κόστος του, την αξιολόγηση της επένδυσης και τους
προϋπολογισμούς που χρειάζονται να γίνουν, πριν ξεκινήσει κάποιος μια νέα επένδυση.
•
Τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή τις πηγές των δικών μας αλλά και
ξένων χρημάτων που θα χρειαστούν για την επένδυση.
•
Την οικονομική ανάλυση της λειτουργίας της επένδυσης για τα πρώτα χρόνια της
λειτουργίας της, όσον αφορά στα αποτελέσματά της (κέρδη ή ζημιές) και στην περιουσιακή της
κατάσταση.
•
Την οργάνωση του λογιστηρίου της νέας επένδυσης για τη λήψη των απαραίτητων
οικονομικών πληροφοριών και αποφάσεων, καθώς και τη λειτουργία του για την εκπλήρωση των
φορολογικών υποχρεώσεων.
Λέξεις κλειδιά:
Επενδυτικό σχέδιο, κόστος επένδυσης, πάγια περιουσιακά στοιχεία, αξιολόγηση επενδύσεων,
ωφέλιμη ζωή της επένδυσης, υπολειμματική αξία της επένδυσης, κεφάλαιο κίνησης,
προϋπολογισμός κεφαλαίου κίνησης, ταμειακός προϋπολογισμός έναρξης, σχέδιο πηγών
χρηματοδότησης, οικονομική ανάλυση, αποτελέσματα χρήσεως, προϋπολογιστικός ισολογισμός,
ρευστότητα, οργάνωση λογιστηρίου, κώδικας φορολογικών στοιχείων, τήρηση βιβλίων, ΦΠΑ,
μηχανογραφική τήρηση βιβλίων.
1. Επενδύσεις και χρηματοδοτικό σχέδιο
(1) Επενδυτικό σχέδιο
Επενδυτικό σχέδιο είναι μια σύνθετη δραστηριότητα που αναλαμβάνει κάποιος επιχειρηματίας ή
επιχειρηματικός φορέας και απαιτεί μια σειρά από καλά σχεδιασμένες αποφάσεις και ενέργειες
διάθεσης πόρων (συνήθως χρημάτων), για να δημιουργηθεί μία νέα μονάδα ή να επεκταθεί μία που
λειτουργεί ήδη και παράγει αγαθά και υπηρεσίες τα οποία ζητούνται στη χώρα μας ή στο εξωτερικό.
Το κόστος της επένδυσης περιλαμβάνει τις δαπάνες που θα χρειαστούν για το ξεκίνημα της
επιχείρησης. Οι δαπάνες αυτές αναφέρονται στην απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων, στη
δημιουργία αρχικού κεφαλαίου κίνησης και στις αρχικές δαπάνες λειτουργίας. Πρέπει να σημειωθεί
ότι στην αρχική φάση της επένδυσης, θα γίνουν κάποιες επί πλέον δαπάνες για: την αρχική αγορά
αποθεμάτων (εμπορεύματα, πρώτες ύλες κλπ), για έξοδα συστάσεως της επιχείρησης, όπως
συμβολαιογραφικά έξοδα, αμοιβές δικηγόρου, αμοιβές λογιστή, συμβούλων, καθώς και παραβόλων
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σε ΔΟΥ (Εφορία) και Επαγγελματικό Επιμελητήριο, δαπάνες εγγυήσεων για σύνδεση με ΔΕΗ.,
ΟΤΕ, ύδρευση, αποχέτευση, εγγυήσεις για ενοίκια, καθώς και δαπάνες για διαφήμιση.
Οι παραπάνω δαπάνες υπολογίζονται σε τρέχουσες τιμές (τιμές απόκτησης)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. καθώς και των εξόδων μεταφοράς και εγκατάστασης του
εξοπλισμού. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο επιχειρηματίας εκτός από τα κεφάλαια, εισφέρει και δικά
του περιουσιακά στοιχεία στην επιχείρηση.
Το επενδυτικό σχέδιο αναφέρεται στα παρακάτω:
α. Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Πρόκειται για επενδύσεις που θα παραμείνουν στην επιχείρηση για μεγάλο διάστημα, πάνω από
ένα χρόνο, με σκοπό να συμβάλλουν στην επιτυχία των στόχων της. Πάγια περιουσιακά στοιχεία
αποτελούν τα οικόπεδα, τα κτίρια, τα μηχανήματα, τα μεταφορικά μέσα, τα έπιπλα, οι ηλεκτρονικοί
υπολογιστές και κάθε είδους εξοπλισμός που χρειάζεται η επιχείρηση. Γι’ αυτό οι σχετικές με αυτά
αποφάσεις είναι κρίσιμης σημασίας.
Εκτός από τα υλικά πάγια στοιχεία η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει και άυλα περιουσιακά
στοιχεία, όπως να αποκτήσει ένα σήμα, μια επωνυμία, μια αποκλειστική μέθοδο παραγωγής ή
διάθεσης, ή να νοικιάσει ένα γνωστό όνομα (επωνυμία) με σκοπό να το χρησιμοποιήσει με τήρηση
των σχετικών όρων που θα συμφωνηθούν (Franchising).
Η επιχείρηση μπορεί ακόμη αν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα αρχικά κεφάλαια, να νοικιάσει
(Leasing) τα πάγια περιουσιακά στοιχεία από Εταιρία Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, καταβάλλοντας
σχετικό ενοίκιο που συμφωνείται στην αρχή της μίσθωσης, χωρίς να έχει την κυριότητα του
περιουσιακού στοιχείου.
Οι αποφάσεις για την απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων, που χαρακτηρίζονται ως
επενδύσεις, είναι ιδιαίτερα σημαντικές γιατί δεσμεύουν κεφάλαια για πολλά χρόνια και τυχόν
μεταβολές κατά τη λειτουργία της, αρκετές φορές έχουν ζημιογόνες επιπτώσεις στην επιχείρηση.
Δύσκολα αντιστρέφονται λανθασμένες αποφάσεις επενδύσεων χωρίς επιπτώσεις για την επιχείρηση.
Οι αποφάσεις αυτές θα βασιστούν κυρίως σε προβλέψεις για τη μελλοντική ζήτηση, δηλαδή τις
πωλήσεις της επιχείρησης στο μέλλον.
Δυο είναι τα γενικά ερωτήματα που θα σας απασχολήσουν ως υποψήφιο επενδυτή για τη λήψη
της απόφασης:
(α) Αν αποκτήσετε περιουσιακά στοιχεία, ποια θα πρέπει να είναι αυτά και πότε πρέπει να
αποκτηθούν (Απόφαση Επένδυσης).
(β) Πώς θα βρεθεί το κεφάλαιο που απαιτείται για την απόκτησή τους (Απόφαση
Χρηματοδότησης).
Η απόφαση για την επένδυση πρέπει να ληφθεί ξεχωριστά και ανεξάρτητα από την απόφαση
χρηματοδότησης. Η απόφαση που αφορά στην επένδυση θα πρέπει να ληφθεί πρώτη και μόνο όταν η
επένδυση αποφασιστεί οριστικά, θα πρέπει να εξεταστούν οι τρόποι χρηματοδότησης. Τα επί μέρους
ερωτήματα που ανακύπτουν όταν πρόκειται να αποφασιστεί μια επένδυση είναι:
 Ποια η σκοπιμότητα της επένδυσης. Δηλαδή αξίζει να επενδύσουμε χρήματα στη
συγκεκριμένη επιχείρηση ή όχι;
 Ποιο θα είναι το μέγεθος της επένδυσης. Θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το Α μέγεθος ή
χρειαζόμαστε μικρότερο μηχάνημα;
 Στην περίπτωση που υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις, σε ποια από όλες συμφέρει
περισσότερο να επενδύσουμε τα χρήματά μας;
 Συμφέρει περισσότερο να επενδύσουμε σε συγκεκριμένα πάγια στοιχεία ή μήπως συμφέρει
περισσότερο να τα νοικιάσουμε (Leasing);
 Συμφέρει περισσότερο να νοικιάσουμε ένα κτίριο ή να το αγοράσουμε ή να το
κατασκευάσουμε οι ίδιοι;
 Συμφέρει περισσότερο να νοικιάσουμε ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο ή να δανειστούμε
χρήματα και να το αγοράσουμε;
 Συμφέρει να αποφασίσουμε για μια επένδυση σήμερα ή είναι προτιμότερο να αναβάλλουμε
τη λήψη της απόφασης για το μέλλον;
 Συμφέρει περισσότερο να επενδύσουμε στη Θεσσαλονίκη (κέντρο), σε προάστιο, ή στην
επαρχία; Μήπως το κράτος χορηγεί κίνητρα για αποκέντρωση π.χ. χορήγηση επιδότησης για
επένδυση στη Θράκη.
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β. Αξιολόγηση της Επένδυσης
Αφού απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα και αποφασίσουμε την πραγματοποίηση της
επένδυσης, πρέπει να προχωρήσουμε στην αξιολόγησή της, δηλαδή να δούμε ποια θα είναι η
μελλοντική της απόδοση σε σχέση με τα χρήματα που επενδύουμε σήμερα. Οι κυριότερες
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση είναι:
 Το καθαρό ποσό που χρειαζόμαστε σήμερα για την πραγματοποίηση της επένδυσης
(εκροή).
 Ποσά που θα χρειαστούν στο μέλλον για τη λειτουργία της επένδυσης και αφορούν σε
προσθήκες, επεκτάσεις, βελτιώσεις, γενικές επισκευές και γενικά σημαντικά ποσά.
 Το κόστος του κεφαλαίου της επένδυσης. Αν έχουμε δανειστεί τα απαραίτητα ποσά τότε
ποιο θα είναι το δανειακό επιτόκιο ή το προεξοφλητικό επιτόκιο που θα επιβαρύνει την επένδυση;
Αν η επιχείρηση διέθετε τα αναγκαία κεφάλαια για την επένδυση μήπως θα συνέφερε περισσότερο
να δανειστεί; Η ποιο είναι το επιτόκιο καταθέσεων σε σχέση με το αντίστοιχο των δανείων; Ποιο θα
είναι το ποσοστό απόδοσης της επένδυσης σε σχέση με το κόστος του κεφαλαίου;
 Τα αναμενόμενα καθαρά έσοδα από την επένδυση. Καθαρά έσοδα από την επένδυση δεν
είναι το λογιστικό κέρδος ή η ζημία, αλλά η καθαρή εισροή μετρητών που προέρχεται από την
επένδυση ως αποτέλεσμα αυτής. Η εισροή αυτή προκύπτει σε ταμειακή βάση και επηρεάζεται από τα
έσοδα, τα έξοδα, τις αποσβέσεις και τη φορολογία. Όλα τα παραπάνω ποσά αφορούν στο μέλλον γι’
αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η διαχρονική αξία του χρήματος. Για παράδειγμα εισπράξεις
ενός εκατομμυρίου στον πέμπτο χρόνο λειτουργίας της επένδυσης είναι σε σημερινή (παρούσα) αξία,
λιγότερα από το ένα εκατομμύριο του πρώτου χρόνου.
 Το ποσοστό του φόρου εισοδήματος, οι τοπικοί και δημοτικοί φόροι καθώς και ο Φ.Π.Α.
 Το ποσοστό απόσβεσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η μέθοδος
απόσβεσης (σταθερή, φθίνουσα, αύξουσα).
 Η ωφέλιμη ζωή της επένδυσης, δηλαδή η πραγματική διάρκεια ζωής, αφού ληφθούν υπόψη
η ένταση λειτουργίας καθώς και τυχόν απαξίωση λόγω της τεχνολογίας.
 Η υπολειμματική αξία της επένδυσης. Δηλαδή η αξία της στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της.
Μπορεί να είναι μηδέν ή και μεγαλύτερη του μηδενός. Αυτό εξαρτάται από τη χρήση, τη συντήρηση,
την ενδεχόμενη χρησιμότητα και την τεχνολογική απαξίωση.
 Τα φορολογικά και επενδυτικά κίνητρα που τυχόν ισχύουν. Για παράδειγμα ένταξη της
επένδυσης σε αναπτυξιακό νόμο με άμεση επιχορήγηση της επένδυσης λόγω περιοχής, δημιουργία
αφορολόγητων αποθεματικών των κερδών, επιδότηση του επιτοκίου του δανείου, επιχορήγηση από
τον ΟΑΕΔ ή ΕΟΜΜΕΧ.
 Τα αναμενόμενα έξοδα λειτουργίας της επένδυσης (αναλυτικά παρακάτω).
 Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Δ. Τ. Κ.), δηλαδή ο αναμενόμενος ρυθμός του
πληθωρισμού καθώς και οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες και η οικονομική σταθερότητα (σε
περίπτωση επένδυσης σε ξένη χώρα).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Επένδυσης
Για να αξιολογήσουμε μια επένδυση πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας τα παραπάνω στοιχεία τα
οποία θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων.
Αυτές που χρησιμοποιούνται συνήθως, γιατί είναι οι πιο κατάλληλες για επενδύσεις μικρού και
μεσαίου μεγέθους και δεν παρουσιάζουν δυσκολίες στους υπολογισμούς, θα αναφερθούν στη
συνέχεια με τα σχετικά παραδείγματα.
Μέθοδος Επανείσπραξης ή Επανάκτησης της Αρχικής Επένδυσης
Είναι ο αριθμός των ετών που χρειαζόμαστε να επανακτήσουμε την αρχική μας επένδυση και
ισούται:
Αρχική Επένδυση
Περίοδος Επανείσπραξης Επένδυσης (Ν) = --------------------------------Ετήσια Εισροή Μετρητών
Παράδειγμα
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Επιχείρηση επενδύει σήμερα 10.000.000 δρχ. και περιμένει ότι για τα επόμενα οκτώ χρόνια θα
έχει καθαρές εισπράξεις μετά τους φόρους 1.500.000 δρχ.
Η περίοδος επανείσπραξης είναι:
10.000.000
Περίοδος Επανείσπραξης = -------------------- = 6,67 χρόνια
1.500.000
Μέθοδος του Μέσου Ποσοστού Απόδοσης
Είναι ο λόγος του μέσου καθαρού κέρδους (καθαρές εισροές - αποσβέσεις) προς τη μέση (μέσο
όρο) επένδυση και ισούται:
Μέσο Καθαρό Κέρδος
Μέσο Ποσοστό Απόδοσης = -----------------------------------Μέση Επένδυση
Παράδειγμα
Η επιχείρηση «Α» έχει να διαλέξει μεταξύ δύο διαφορετικών ευκαιριών επενδύσεων (Α και Β).
Η κάθε μία από τις επενδύσεις θα απαιτήσει ποσό 6.000.000 δρχ. και θα έχει διάρκεια ωφέλιμης
ζωής τέσσερα χρόνια. Η μέθοδος απόσβεσης θα είναι η σταθερή και τα κέρδη πριν τις αποσβέσεις θα
έχουν ως εξής:
Χρόνος
Α
Β
1
1.000.000
2.000.000
2
2.000.000
2.000.000
3
3.000.000
2.000.000
4
2.000.000
2.000.000
Αν αγνοήσουμε τους φόρους εισοδήματος ποια επένδυση είναι πιο αποδοτική;
Η απόσβεση είναι 1.500.000 το χρόνο (6.000.000 / 4)
(-500.000 + 500.000 + 1.500.000 + 500.000) / 4
500.000
Α = ---------------------------------------------------------------- = --------------- = 16,66%
6.000.000 / 2
3.000.000
(500.000 + 500.000 + 500.000 + 500.000) / 4
500.000
Β = --------------------------------------------------------------- = --------------- = 16,66%
6.000.000 / 2
3.000.000
Σύμφωνα με τη Μέθοδο της Επανείσπραξης:
Α = 3 χρόνια
Β = 3 χρόνια
Με τις δύο παραπάνω μεθόδους και οι δύο επενδύσεις εμφανίζονται ως εξίσου αποδοτικές. Στην
πραγματικότητα όμως η επένδυση Β είναι πιο συμφέρουσα από την επένδυση Α γιατί αποδίδει
1.000.000 δρχ. περισσότερο κατά τα δύο πρώτα χρόνια. Το στοιχείο αυτό είναι πολύ σημαντικό για
την αξιολόγηση των επενδύσεων, παρόλο που δεν λαμβάνεται υπόψη από τις δύο προηγούμενες
μεθόδους.
Η επόμενη μέθοδος λαμβάνει υπόψη τη διαχρονική αξία του χρήματος κατά την αξιολόγηση των
επενδύσεων.
Μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας
Η μέθοδος αυτή υπολογίζει την παρούσα αξία όλων των μελλοντικών εισροών μετρητών που
γίνεται με επιτόκιο το κόστος κεφαλαίου και αφαιρεί την αξία της επένδυσης που απαιτείται σήμερα.
Η επένδυση που παρουσιάζει θετική Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) θα πρέπει να γίνει δεκτή ενώ
αυτές που παρουσιάζουν μηδενική ή αρνητική ΚΠΑ θα πρέπει να απορριφθούν ως μη συμφέρουσες.
Η Καθαρή Παρούσα Αξία φαίνεται αλγεβρικά:
Κ1
K2
K3
Kn
ΚΠΑ = [ -------- + --------- + ---------- + . . . . . + ------------] - Κο
(1+i)
(1+i)2
(1+i)3
(1+i)n
όπου:
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Κn = Προσδοκώμενες Καθαρές Εισροές ανά χρονική περίοδο
(έτος)
1 / (1+i)n = Συντελεστής Αναγωγής της Παρούσας
Αξίας μιας δραχμής (προσδιορίζεται από ειδικούς πίνακες)
Κο = Αξία Αρχικής Επένδυσης
Παράδειγμα
Η επιχείρηση «Β» εξετάζει την περίπτωση επένδυσης 100.000 δρχ. σε ένα νέο μηχάνημα του
οποίου η ωφέλιμη ζωή υπολογίζεται σε δέκα χρόνια. Το νέο μηχάνημα δεν έχει καμία υπολειμματική
αξία. Από την επένδυση αυτή θα προκύψουν έσοδα 20.000 δρχ. το χρόνο για τα δέκα χρόνια. Δεν
υπάρχουν έξοδα εκτός από τις αποσβέσεις που υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο. Το κόστος
κεφαλαίου είναι 10% και ο φορολογικός συντελεστής 50%. Είναι η παραπάνω επένδυση
συμφέρουσα σύμφωνα με τη μέθοδο της ΚΠΑ;
Οι αναμενόμενες καθαρές εισροές (εισπράξεις) για τα δέκα χρόνια είναι οι εξής:
Λογιστική βάση - Ταμειακή βάση
20.000
20.000
Έσοδα
Μείον Αποσβέσεις (100.000/10)

10.000

-

Κέρδη προ φόρων

10.000

-

Μείον Φόρος Εισοδήματος 50%

5.000

5.000

Κέρδη μετά τους φόρους

5.000

15.000

Συν Αποσβέσεις

10.000

-

Καθαρή Εισροή Μετρητών
15.000
15.000
Ο υπολογισμός των αναμενόμενων καθαρών εισροών γίνεται σε ταμειακή βάση. Μπορεί όμως να
γίνει και σε λογιστική βάση αν στα κέρδη μετά τους φόρους προσθέσουμε τις αποσβέσεις οι οποίες
επηρεάζουν τη ροή των μετρητών μέσω της φορολογίας.
Για τον υπολογισμό της Παρούσας Αξίας (Π.Α.) των Εισροών χρησιμοποιούμε το συντελεστή
από τον πίνακα ισόποσων εισροών (ράντας) για έτη n=10 και επιτόκιo i = 10% ο οποίος είναι 6,1445
τον οποίο πολλαπλασιάζουμε με το ποσό των ετήσιων καθαρών εισροών, δηλαδή:
Π.Α. = 15.000 Χ 6,1445 = 92.168 δρχ.
Η Καθαρή Παρούσα Αξία της επένδυσης είναι:
Κ.Π.Α. = 92.168 - 100.000 = -7.832 δρχ.
Επειδή η Κ.Π.Α. της επένδυσης είναι αρνητική η επένδυση απορρίπτεται ως μη συμφέρουσα.
Αυτό σημαίνει ότι το ελάχιστο ποσοστό απόδοσης της επένδυσης είναι μικρότερο από το κόστος
κεφαλαίου της, επομένως δεν συμφέρει.
γ. Κατάρτιση Προϋπολογισμού Κεφαλαίου Κίνησης
Για να λειτουργήσει μια επένδυση δεν χρειάζεται μόνο ο εξοπλισμός και γενικά τα πάγια
στοιχεία. Χρειάζεται και πόρους που ονομάζονται «κεφάλαιο κίνησης». Είναι οι πόροι που έχει
ανάγκη ένα σχέδιο επένδυσης για να λειτουργήσει κατά τα πρώτο διάστημα, συνήθως το πρώτο έτος.
Περιλαμβάνει: αγορά πρώτων υλών, εμπορευμάτων, δαπάνες μισθοδοσίας κλπ. Το Κεφάλαιο
Κίνησης λογιστικά είναι το Κυκλοφοριακό Ενεργητικό μείον τις Τρέχουσες ή Βραχυχρόνιες
Υποχρεώσεις (Παθητικού). Αποτελεί το πλεόνασμα του κυκλοφοριακού ενεργητικού έναντι των
βραχυχρόνιων χρεών και κατά συνέπεια διευκολύνει την επιχείρηση να αντιμετωπίσει τις
υποχρεώσεις της εφόσον το κυκλοφοριακό ενεργητικό είναι μεγαλύτερο από τα βραχυπρόθεσμα
χρέη. Δηλαδή:
Α. Κυκλοφοριακό Ενεργητικό
Αποθέματα Πρώτων Υλών
Έτοιμα Προϊόντα
Εμπορεύματα
Χρεώστες
Ταμείο (μετρητά και καταθέσεις όψεως)
Β. Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις
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Πιστωτές
Βραχυχρόνια Δάνεια
Άλλες Υποχρεώσεις (ασφαλιστικοί οργανισμοί, εφορία κλπ)
Γ. Κεφάλαιο Κίνησης (Α-Β)
Δηλαδή το κεφάλαιο κίνησης είναι αυτό που μένει αν από το κυκλοφοριακό ενεργητικό
αφαιρέσουμε (εξοφλήσουμε) τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις.
Παράδειγμα υπολογισμού Κεφαλαίου Κίνησης
Συνολικό κόστος σχεδίου επένδυσης (σε εκατομμύρια δραχμές)
Α. Κόστος Επένδυσης
Οικόπεδο
Κτίριο
Μηχανήματα
Β. Κεφάλαιο Κίνησης (αρχικό)
Μετρητά: Για Μισθούς (8 εκ./μήνα Χ 2 μήνες)
Για Προμήθειες (5 εκ./μήνα Χ 2 μήνες)
Για Υλ. Συσκευασ.(2 εκ./μήνα Χ 2 μήν.)
Παροχές ΔΕΗ κλπ (3 εκ./μήνα Χ 2 μήν.)
Πρώτες Ύλες (10 εκ./μήνα Χ 2 μήν.)
Έτοιμα Προϊόντα (8 εκ./μήνα Χ1/2 μήν.)
Προϊόντα σε επεξεργασία (8 Χ 1/4 μήν.)
Ενοίκια Γραφείων (1 εκ./μήνα Χ 2)

10
40
80

2

130

16
10
4
6
20
4
2
64
194

Γεν. Συνολικό Κόστος Σχεδίου Επένδυσης

δ. Προϋπολογισμός των Μετρητών για Έκτακτες Ανάγκες
Αποτελούν τα μετρητά που προέρχονται από τον ή τους ιδιοκτήτες και προέρχονται από ίδια
κεφάλαια, από ξένα (δανεικά) κεφάλαια ή από τις εισπράξεις της επιχείρησης. Η επιχείρηση διατηρεί
μετρητά για την καθημερινή διεξαγωγή των συναλλαγών, την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και
σε μερικές περιπτώσεις όταν το απαιτούν οι τράπεζες, ένα ελάχιστο υπόλοιπο καταθέσεων για τις
υπηρεσίες πίστωσης που παρέχουν στην επιχείρηση. Τα μετρητά έχουν την ίδια σημασία με τις
καταθέσεις όψεως οι οποίες διακινούνται με επιταγές. Πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη διαχείριση
των μετρητών, ένα ικανοποιητικό επίπεδο ρευστότητας, ώστε ούτε έλλειψη να έχουμε, ούτε υψηλό
πλεόνασμα πάνω από τις ανάγκες μας, γιατί τότε μειώνεται η αποδοτικότητά τους. Αποτελεσματική
διαχείριση μετρητών, μπορούμε να έχουμε αν συντάξουμε έναν πίνακα Ταμειακών Ροών ή Ταμειακό
Προϋπολογισμό, όπως θα δούμε στη συνέχεια.
ε. Προϋπολογισμός Τρεχουσών Μηνιαίων Δαπανών
Υπολογίζονται μηναία και αφορούν στα έξοδα πριν τη λειτουργία της επένδυσης καθώς και στα
έσοδα και έξοδα κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας. Χρήσιμο για την επιχείρηση θα είναι η
συνέχιση της σύνταξης του Ταμειακού Προϋπολογισμού με τη μορφή που θα παρουσιαστεί
παρακάτω, ώστε να έχουμε την πληροφόρηση μέσα από την πρόβλεψη, για να προγραμματίζουμε
ασφαλέστερα τις μελλοντικές εισπράξεις και τις πληρωμές μας, χωρίς απρόοπτα αλλά και με
αποδοτικότερο τρόπο για την επιχείρηση.
Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει μια ανάλυση Ταμειακού Προϋπολογισμού επιχείρησης που
βρίσκεται στο ξεκίνημα.
Ταμειακός Προϋπολογισμός Έναρξης
(Τα ποσά σε εκατομ. δραχμές)
Διαθέσιμα Κεφάλαια
Κεφάλαια Ιδιοκτήτη

35.000
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Κεφάλαια Τραπεζών (Δάνεια)
Σύνολο Διαθεσίμων Κεφαλαίων

60.000
95.000

Έξοδα Οργάνωσης πριν τη Λειτουργία
Διαφήμιση αρχική
Συνδέσεις -Εγγυήσεις ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΟΥΘ
Διακόσμηση - βιτρίνα
Έπιπλα και Εξοπλισμός
Νομικά έξοδα
Συνδρομές - Παράβολα - Αμοιβές
Ενοίκιο και εγγύηση
Διάφορα Έξοδα
Σύνολο Εξόδων Οργάνωσης

1.250
1.167
4.500
2.500
275
1.800
2.925
1.500
15.917

Υπόλοιπο Ταμείου
Λειτουργία

79.083
1ος
μήν.

Προϋπολογισμός διαθέσιμου ταμείου
Αρχικό υπόλοιπο ταμείου
Πωλήσεις τοις μετρητοίς (εισροές)
Σύνολο Ταμείου Διαθέσιμου
Έξοδα Λειτουργίας
Ατομικές Απολήψεις
(έναντι κερδών του ιδιοκτήτη)
Μισθοί Προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές - φόροι
Πρόσθετη ασφάλιση προσωπικού
Έξοδα διαφήμισης - προώθησης
Ασφάλειες
Αγορά εμπορευμάτων
Δόσεις Δανείων
Διάφορα υλικά
Αμοιβή λογιστή
Ενοίκιο
Επισκευές και συντηρήσεις
Έξοδα Ο.Τ.Ε.
Βοηθητικές παροχές (ΔΕΗ, ύδρευση)
Διάφορα έξοδα
Σύνολο Πληρωμών (εκροών)
Υπόλοιπο Ταμείου

2ος
μήν.

3ος
μήν

Σύνολο

79.083
5.000
84.083

55.120
8.000
63.120

44.518
14.000
58.518

27.000

2.000

2.000

2.000

6.000

1.500
300
0
400
1.600
20.000
1.427
35
0
975
50
125
200
350
28.962
55.120

2.200
440
0
550
0
10.000
1.427
35
250
975
50
125
200
350
18.602
44.518

3.000
600
475
550
0
10.000
1.427
35
250
975
50
125
200
350
20.037
38.480

6.700
1.340
475
1.500
1.600
40.000
4.281
105
500
2.925
150
375
600
1.050
67.601

2. Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης
Εδώ παρουσιάζονται χρονικά τα απαραίτητα κεφάλαια (κατά στάδιο), περιγράφονται με
λεπτομέρεια οι πηγές άντλησης των κεφαλαίων, αναφέρονται αν υπάρχουν διαθέσιμες εγγυήσεις
καθώς και ο τρόπος αποπληρωμής των δανείων. Η εκτίμηση του συνολικού κόστους της επένδυσης
προσδιορίζει το μέγεθος των πόρων που θα απαιτηθούν για να χρηματοδοτηθεί η επένδυση. Μόνο με
τη χρηματοδότηση είναι δυνατό να κινητοποιηθούν οι αναγκαίοι πόροι και ο ανθρώπινος
παράγοντας ώστε να πραγματοποιηθεί η επένδυση. Οι πόροι που θα χρησιμοποιηθούν είναι δυνατό
να προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως ίδια κεφάλαια, επιχορηγήσεις, δανεισμός, πιστώσεις κλπ.
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Θα πρέπει να απαντήσετε σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με τη χρηματοδότηση της
επένδυσης:
¾ Πόσα χρήματα θα απαιτηθούν στο αρχικό στάδιο και πόσα κατά τη λειτουργία.
¾ Από πότε θα αρχίσουν να εισρέουν στην επιχείρηση ταμειακοί πόροι από τα έσοδα των
πωλήσεων ώστε να είναι εφικτή όχι μόνο η πληρωμή των εξόδων λειτουργίας αλλά και η
αποπληρωμή των δανείων και των άλλων υποχρεώσεων.
¾ Ποιες είναι οι εφικτές εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης της επένδυσης και πιο
συγκεκριμένα, ποιο το μέγεθος των ίδιων κεφαλαίων, ποιο το μέγεθος του μακροπρόθεσμου και
βραχυπρόθεσμου δανεισμού ή άλλων πηγών χρηματοδοτικής εξυπηρέτησης και ποιες οι επιπτώσεις
τους στην αποδοτικότητα της επιχείρησης.
Ειδικότερα, όσον αφορά στα ξένα κεφάλαια, συνήθως αυτά προέρχονται από δάνεια τραπεζών.
Τα θέματα που πρέπει να εξεταστούν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα ακόλουθα : Η διαθεσιμότητα
των τραπεζών και η επάρκεια προσφοράς πόρων. Καλό είναι να ωφεληθεί η επιχείρηση από τον
ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών για παροχή δανείων, με προσεκτική εξέταση των όρων
χορήγησης και εξόφλησης.
¾ Το κόστος του δανείου δηλαδή το επιτόκιο και οι λοιπές επιβαρύνσεις
¾ Το είδος του νομίσματος. Αν είναι σε ξένο νόμισμα και πιθανά με χαμηλότερο επιτόκιο σε
σχέση με τη δραχμή, πρέπει να ληφθεί υπόψη πιθανή διολίσθηση ή υποτίμηση της δραχμής που θα
έχει σαν αποτέλεσμα υψηλότερες δόσεις (τόκος και χρεολύσιο).
¾ Οι δεσμευτικοί όροι, όπως οι εγγυήσεις και οι εξασφαλίσεις της τράπεζας, δηλαδή οι
υποθήκες και οι προσημειώσεις στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, οι τυχόν τόκοι υπερημερίας,
καθώς και οι δυνατότητες πρόωρης εξόφλησης του δανείου με τις σχετικές επιπτώσεις.
Θα πρέπει να ζητήσετε από την τράπεζα από την οποία πρόκειται να πάρετε το δάνειο εκτός από
τη σύμβαση, την οποία θα πρέπει να δει κάποιος δικηγόρος, και τον αναλυτικό πίνακα των δόσεων
του δανείου, ώστε να μπορείτε να προγραμματίσετε έγκαιρα τις πληρωμές των δόσεων χωρίς να
επιβαρύνεστε με τόκους υπερημερίας και τραπεζικά έξοδα.
Παράδειγμα Υπολογισμού Πίνακα Δανείου
Επιχείρηση συνάπτει δάνειο από Τράπεζα ύψους 4.500.000 δρχ. για την αγορά
μηχανήματος. Το επιτόκιο του δανείου είναι 18% και η διάρκειά του πέντε χρόνια.
Η τοκοχρεολυτική δόση που θα καταβάλλει κάθε χρόνο είναι:
4.500.000
Τοκοχρεολύσιο = -------------------- = 1.439.000 δρχ.
3,1271
(Το 3,1271 προκύπτει από τους πίνακες για n = 5 έτη και i = 18%)
Ανάλυση του Δανείου
(1)
(2)
Έτος

Ανεξόφλητ

(3)

(4)

(5)

Τοκο-

(2) Χ 18%

(3) - (4)

ο
1
2
3
4
5

(6)
Ανεξόφλητ
ο

Δάνειο
4.500.000
3.871.000
3.128.780
2.252.960
1.219.493

χρεολύσιο
1.439.000
1.439.000
1.439.000
1.439.000
1.439.000

Τόκος
810.000
696.780
563.180
405.533
219.508

Χρεολύσιο
629.000
742.220
875.820
1.033.467
1.219.492

δάνειο
3.871.000
3.128.780
2.252.960
1.219.493
0

• Παρατηρούμε ότι με την πάροδο του χρόνου ο τόκος μειώνεται ενώ το χρεολύσιο αυξάνει.
Αυτό συμβαίνει γιατί ο τόκος υπολογίζεται στο ανεξόφλητο δάνειο ενώ το χρεολύσιο μειώνεται γιατί
η δόση του δανείου (τοκοχρεολύσιο) παραμένει σταθερή.
3. Οικονομική ανάλυση
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Εδώ περιλαμβάνονται οι προβλέψεις για τα πρώτα πέντε χρόνια λειτουργίας της επιχείρησής σας
όσον αφορά στην εκμετάλλευση όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από την Κατάσταση
Αποτελεσμάτων Χρήσης, την Περιουσιακή Κατάσταση όπως αυτή παρουσιάζεται μέσα από τους
αντίστοιχους Ισολογισμούς, καθώς και αναλύσεις με τους Αριθμοδείκτες της Ρευστότητας και της
Αποδοτικότητας.
Η προβλεπόμενη κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης είναι ένας σημαντικός πίνακας γιατί
δείχνει τα έσοδα από τις πωλήσεις, τα έξοδα και το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία). Δείχνει τη
δραστηριότητα της επιχείρησης για μια χρήση, συνήθως ένα έτος. Συσχετίζει τα έσοδα με τα έξοδα
στην ίδια χρονική περίοδο, σε λογιστική - μη ταμειακή βάση, δηλαδή οι πωλήσεις και οι αγορές δεν
συνεπάγονται ταυτόχρονη είσπραξη και πληρωμή μετρητών αντίστοιχα. Από τα αποτελέσματα
χρήσης θα εξαρτηθεί η βιώσιμη λειτουργία της επιχείρησης και η αποδοτικότητα των πόρων της.
Ακόμη μπορούμε να διαπιστώσουμε:
α) τα περιθώρια που υπάρχουν για την αποπληρωμή των δανείων και
β) τα κέρδη που θα μοιραστούν και αυτά που θα παραμείνουν στην επιχείρηση.
Ο Προϋπολογιστικός Ισολογισμός δείχνει την περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης σε
δεδομένη στιγμή, συνήθως της 31ης Δεκεμβρίου του επόμενου χρόνου και παρουσιάζει όλα τα
σημαντικά μεγέθη σε δύο βασικές κατηγορίες, το Ενεργητικό και το Παθητικό. Στο Παθητικό
περιλαμβάνεται και η Καθαρή Περιουσία δηλαδή τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης.
Για τη σύνταξη του Ισολογισμού, στη λογιστική ισχύει η βασική ισότητα:
Ενεργητικό = Παθητικό + Καθαρή Περιουσία
δηλαδή ο ισολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος με το ίδιο ποσό.
4. Ρευστότητα
Η ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ή βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της
εξαρτάται από τη ρευστότητα που διαθέτει. Η ρευστότητα παρουσιάζεται στις δύο παρακάτω
παραλλαγές της:
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Κυκλοφοριακή Ρευστότητα = --------------------------------------------Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέματα
Πραγματική Ρευστότητα = ---------------------------------------------Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Για τους δανειστές της επιχείρησης όσο υψηλότερος είναι ο πρώτος δείκτης (λόγος) της
κυκλοφοριακής ρευστότητας, δηλαδή όσο περισσότερο υπερέχει το κυκλοφορούν ενεργητικό
απέναντι στις τρέχουσες υποχρεώσεις, τόσο περισσότερο ευνοϊκή είναι η θέση τους. Μια
ικανοποιητική τιμή για αυτή τη περίπτωση θα ήταν μεταξύ στο 1,2 και 2,0.
Ο δεύτερος δείκτης της πραγματικής ρευστότητας είναι περισσότερο αυστηρός γιατί δείχνει την
ικανότητα άμεσης ανταπόκρισης της επιχείρησης στις απαιτήσεις των δανειστών - πιστωτών της.
Μια ικανοποιητική τιμή του δείκτη θα ήταν μεταξύ 1,0 και 1,2.
5. Οργάνωση – Λειτουργία λογιστηρίου
α) Οργάνωση λογιστηρίου
Το λογιστήριο της επιχείρησής σας είναι ένα σημαντικό τμήμα της, γιατί σε αυτό καταγράφονται
συστηματικά όλες οι συναλλαγές της, εκδίδονται τα παραστατικά και παρέχονται αξιόπιστες
πληροφορίες τόσο σε εσάς όσο και σε αυτούς που βρίσκονται έξω από την επιχείρηση και
ενδιαφέρονται για τη λειτουργία της. Παρακολουθεί και προγραμματίζει την εκπλήρωση των
φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησής σας και εκδίδει τις απαραίτητες οικονομικές
καταστάσεις. Ενδεικτικές εργασίες λογιστηρίου αναφέρονται παρακάτω.
Ενδεικτικές εργασίες λογιστηρίου σε καθημερινή βάση
• Έκδοση παραστατικών π.χ. Τιμολογίων, Δελτίων Αποστολής, Αποδείξεων Είσπραξης,
Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών - ΄Έλεγχος
• Καταχώριση εγγραφών στα Ημερολόγια π.χ. Διαφόρων Πράξεων, Ταμείου, Πωλήσεων,
Αγορών
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• Έκδοση επιταγών, πληρωμές με μετρητά, εισπράξεις
• Κοστολογήσεις αγορών (πρώτων, βοηθητικών υλών)
• Άμεση παροχή οικονομικών πληροφοριών προς τη διοίκηση της επιχείρησης
• Χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για καταχώρηση εγγραφών και λήψη διαφόρων
εκτυπώσεων (ελέγχου εγγραφών, προσωρινών καθολικών και ισοζυγίων, αναλύσεων λογαριασμών)
• Λήψη αντιγράφων ασφαλείας (Back-Up) των λογιστικών στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί.
Ενδεικτικές εργασίες λογιστηρίου σε τακτικά χρονικά διαστήματα (Περιοδικές)
• Σύνταξη προϋπολογισμών (ετήσιου και περιοδικών)
• Φορολογικές υποχρεώσεις επιχείρησης από τη Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και
Νομικών Προσώπων, Φ.Π.Α., Χαρτόσημο και άλλους φορολογικούς νόμους (Συμπλήρωση υποβολή Δηλώσεων - Καταβολή Φόρων)
• Εκτύπωση θεωρημένων βιβλίων, Ημερολογίων Εγγραφών, Γενικού Καθολικού και
Ισοζυγίων, Αναλυτικών Καθολικών, Αποθήκης, ανά μήνα.
• Στο τέλος της χρήσης: Έκδοση Προσωρινού Ισοζυγίου, Απογραφή, Αποτίμηση, Διορθωτικές
Εγγραφές, Έκδοση Οριστικού Ισοζυγίου, Αποτελεσμάτων Χρήσης και Ισολογισμού
• Μισθοδοσία Προσωπικού, συνήθως ανά μήνα, (καταχώρηση ωρών εργασίας, μεταβολές,
υπολογισμός, έκδοση καταστάσεων, αποδείξεων, πληρωμή μισθού)
• Άλλες περιοδικές εργασίες: εξοφλήσεις προμηθευτών ανά εβδομάδα, συμφωνίες
λογαριασμών με προμηθευτές, πελάτες, τράπεζες.
Για τη Φορολογία Εισοδήματος ισχύουν οι βασικοί Νόμοι Ν.Δ. 3323/55 και Ν.Δ. 3843/58 για τα
Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα αντίστοιχα, με τις σχετικές τροποποιήσεις τους έως σήμερα. Οι
σημαντικές υποχρεώσεις όσον αφορά στην παρακράτηση και απόδοση φόρων είναι:

9

Φόρος 20% για αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών.
Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο 20% από την αμοιβή των
ελευθέρων επαγγελματιών και να τον αποδίδουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η Δήλωση αφορά το
προηγούμενο τρίμηνο και η απόδοση πραγματοποιείται έως το A’ 15/νθήμερο μετά το τρίμηνο.

9

Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)
Παρακρατείται από τους μισθούς - ημερομίσθια των εργαζομένων σύμφωνα με τη φορολογική
κλίμακα που ισχύει κάθε φορά και αποδίδεται κάθε δίμηνο με σχετική δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Για μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς (πάνω από 500 άτομα) η απόδοση του ΦΜΥ γίνεται ανά
μήνα.
β) Υποχρεώσεις από τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων (Κ.Β.Σ.)
Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων αναφέρει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των
επιτηδευματιών σχετικά με την τήρηση των βιβλίων, την έκδοση των στοιχείων και γενικά την
εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεών τους. Ο Κ.Β.Σ. αναφέρεται στο Π.Δ. 186/92.
Οι κυριότερες υποχρεώσεις με βάση τον Κ.Β.Σ. περιληπτικά, αναφέρονται στη συνέχεια.

9

Τήρηση βιβλίων ανάλογα με τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα ως εξής:
♦ Α’ κατηγορίας (βιβλίο αγορών) έως 18.000.000 δρχ. ετήσια ακαθάριστα έσοδα από
πωλήσεις.
♦ Β’ κατηγορίας (βιβλίο εσόδων - εξόδων) έως 180.000.000 δρχ. ετήσια ακαθάριστα έσοδα
από πωλήσεις (κυρίως εμπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών).
♦ Γ’ κατηγορίας (διπλογραφικό σύστημα εγγραφών) για επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα
έσοδα πάνω από 180.000.000 δρχ.

9

Θεώρηση βιβλίων πριν τη χρησιμοποίησή τους
◊ Βιβλίο Αγορών, Εσόδων - Εξόδων
◊ Ημερολόγια (όλων των κατηγοριών όταν καταχωρούνται σε αυτά πρωτογενώς οι οικονομικές
πράξεις)
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◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

9
•
•
•
•

Γενικό Καθολικό ή Μηνιαίο Ισοζύγιο Γενικού Καθολικού
Βιβλίο Αποθήκης (για όσους έχουν υποχρέωση τήρησης)
Πρόσθετα βιβλία (για ειδικές κατηγορίες επιτηδευματιών και ελευθέρων επαγγελματιών)
Βιβλίο Απογραφών - Καταστάσεων απογραφών
Βιβλία Πρακτικών: Γενικής Συνέλευσης Μετόχων ΑΕ
«
«
Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ
«
«
Συνελεύσεων - Διαχείρισης ΕΠΕ
Θεώρηση Στοιχείων πριν τη χρησιμοποίησή τους
Δελτίο Αποστολής
Συνενωμένο Δελτίο Αποστολής με οποιοδήποτε στοιχείο αξίας
Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών.

9

Έκδοση τιμολογίων.
Το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση του σχετικού δελτίου αποστολής, οπωσδήποτε
μέσα στη διαχειριστική χρήση.

9

Ενημέρωση των βιβλίων.
Από την ημερομηνία παραλαβής ή έκδοσης του παραστατικού, μέσα σε 15 ημέρες, για όσους
τηρούν βιβλία α’ και β’ κατηγορίας.
Για όσους τηρούν βιβλία γ’ κατηγορίας: για το ημερολόγιο 15 ημέρες, για το συγκεντρωτικό
ημερολόγιο έως το τέλος του επομένου μήνα, για το βιβλίο αποθήκης: κατά ποσότητα 8 ημέρες και
κατά αξία 10 ημέρες.

9

Έκδοση Ισολογισμού
Από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου μέσα σε:
• 3 μήνες για Ατομικές Επιχειρήσεις, Προσωπικές και Ε.Π.Ε.
• 4 μήνες για Ανώνυμες Εταιρίες και Συνεταιρισμούς

9

Έκδοση Καταστάσεων Συναλλαγών (τιμολογίων πωλήσεων, αγορών)
Έως την 25 Μαΐου για τις συναλλαγές του προηγούμενου έτους. Για τις επιχειρήσεις με
μηχανογράφηση του Λογιστηρίου, η υποβολή πρέπει να γίνει σε μαγνητικά μέσα (δισκέτες, ταινίες
κλπ)
γ) Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)
Είναι γενικός έμμεσος φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στην προστιθέμενη αξία αγαθών και
υπηρεσιών, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και κατά την εισαγωγή αγαθών (από
τρίτες χώρες).
Παράδειγμα υπολογισμού της προστιθέμενης αξίας και του ΦΠΑ ακολουθεί στη συνέχεια.
Τιμή
Φ.Π.Α.
Σύνολο
Φόρος
Αγοράς
18%
Τιμολογ.
Δημόσιο
ΤΟ ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ
Αγόρασε από τον παραγωγό ακατέργαστο
400
400
δέρμα
Πραγματοποίησε
έξοδα
και
κέρδος
600
(προστιθέμενη αξία)
Πούλησε στο εργοστάσιο παπουτσιών
1.000
180
1.180
180
κατεργασμένο δέρμα
ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ
Αγόρασε
από
το
βυρσοδεψείο
1.000
180
1.180
κατεργασμένο δέρμα
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στο

Πραγματοποίησε
έξοδα
και
(προστιθέμενη αξία)
Πούλησε στον έμπορο παπουτσιών
παπούτσια
Ο ΕΜΠΟΡΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ
Αγόρασε από το εργοστάσιο
παπούτσια
Πραγματοποίησε
έξοδα
και
(προστιθέμενη αξία)
Πούλησε στον τελικό καταναλωτή

κέρδος
2.000
έτοιμα
3.000

540

3.540

3.000

540

3.540

2.000
5.000

900

5.900

540-180=360

έτοιμα
κέρδος
900-540=360
900

Χαρακτηριστικά Φ.Π.Α.
• Έμμεσος φόρος κατανάλωσης
• Επιβάλλεται στην προστιθέμενη αξία
• Ουδέτερος φόρος (όμοια προϊόντα - ίση φορολογία)
• Επιβαρύνει τον τελικό καταναλωτή (συνολικά)
• Χρέωση αγορών (εισροών), πίστωση πωλήσεων (εκροών),
καταβολή με συμψηφισμό, δηλαδή:
Φ.Π.Α.εκροών - Φ.Π.Α.εισροών = Καταβαλλόμενος Φ.Π.Α.
• Δεν επιβαρύνει τις εξαγωγές
• Δεν επιβαρύνει τις επενδύσεις (άνω του 1.000.000)
Υποχρεώσεις υποκείμενων στο Φ.Π.Α.
α) Υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών.
β) Υποβολή δήλωσης μεταβολής - διακοπής εργασιών.
γ) Έκδοση προβλεπόμενων από Κ.Β.Σ. φορολογικών
στοιχείων.
δ) Τήρηση από Κ.Β.Σ. προβλεπόμενων βιβλίων - στοιχείων
ε) Αναγραφή στα τιμολόγια χωριστά κατά συντελεστή Φ.Π.Α.
την αξία και τον Φ.Π.Α.
στ) Τήρηση ιδιαίτερου λογαριασμού Φ.Π.Α. (Κωδικός Ενιαίου
Γενικού Λογιστικού Σχεδίου: 54.00)
ζ) Υποβολή προβλεπόμενων δηλώσεων Φ.Π.Α.
η) Υποβολή προβλεπόμενων δηλώσεων intrastat και listing
όταν πραγματοποιεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές (παραδόσεις - αποκτήσεις).
Προσωρινές δηλώσεις Φ.Π.Α.
• Α’ κατηγορίας βιβλία: έως 15η ημέρα επόμενου μήνα / τρίμηνο
• Β’
«
« 20η «
«
«
/ δίμηνο
• Γ’
«
« 25η «
«
«
/ μήνα
(ανάλογα με την επωνυμία)
δ) Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων – Έκδοση στοιχείων
Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να τηρεί τα βιβλία της και να εκδίδει τα παραστατικά της με τη
βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατάλληλου προγράμματος. Η λειτουργία αυτών των
προγραμμάτων βασίζεται στην εγκατάσταση και προσαρμογή τους στην επιχείρηση με βάση τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της όπως: μέγεθος της επιχείρησης και όγκος των συναλλαγών, νομική
μορφή, κατηγορία των βιβλίων σύμφωνα με τον ΚΒΣ, βαθμός τήρησης του Ενιαίου Γενικού
Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.), αριθμός υπαλλήλων των οικονομικών υπηρεσιών κλπ.
Διακρίσεις Λογιστικών - Διαχειριστικών Εφαρμογών (Πακέτων)
Οι εφαρμογές που απευθύνονται στο διαχειριστικό - λογιστικό τομέα των επιχειρήσεων αφορούν
κατά κανόνα στις βασικές λειτουργίες της: Πωλήσεις, αγορές, παραγωγή, οικονομική λειτουργία,
διοίκηση. Η κάθε μία περιλαμβάνει:
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α) Πωλήσεις
Λογιστική πελατών - εισπρακτέων λογαριασμών.
Τιμολόγηση πελατών.
Παραγγελίες πελατών.
Λογιστική παρακολούθηση πωλήσεων.
β) Αγορές
Αποθήκες (ετοίμων, πρώτων υλών, βοηθ. υλών κλπ).
Λογιστική προμηθευτών - πληρωμές.
Παραγγελίες προμηθευτών.
γ) Παραγωγή
Παρακολούθηση παραγωγής (στάδιο κατεργασίας).
Παραγωγική διαδικασία (α’ ύλες, απώλειες, συσκευασία).
Αναλυτική λογιστική παραγωγής.
δ) Οικονομική Λειτουργία
Γενική λογιστική.
Κοστολόγηση - Αναλυτική Λογιστική.
Μισθοδοσία.
Πάγια - αποσβέσεις.
Ισολογισμός - αριθμοδείκτες - στατιστικά στοιχεία.
Ειδικές εργασίες όπως, προβλέψεις, ανάλυση cash flow (ροής μετρητών - ταμείου)
Παρακολούθηση Φ.Π.Α. - δηλώσεις.
Δηλώσεις Φορολογίας εισοδήματος.
ε) Διοίκηση
Διαχείριση προσωπικού (προσλήψεις, προαγωγές,
απολύσεις).
Παρακολούθηση απόδοσης διοίκησης.
Παρακολούθηση προγραμμάτων επενδύσεων.
Ορισμός παραμέτρων κατά την εγκατάσταση
Το πακέτο κατά την αρχική εγκατάσταση ζητά από το χειριστή να δώσει τα στοιχεία της
επιχείρησης όπως: Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. που υπάγεται η επιχείρηση, επωνυμία, διεύθυνση, νομική μορφή,
αριθμό και χαρακτηριστικά χειριστών, εξουσιοδοτήσεις για κάθε χειριστή ώστε να ενημερώνει
ορισμένους λογαριασμούς, στοιχεία Φ.Π.Α. / ΚΕ.Π.Υ.Ο. (Κέντρο Πληροφορικής Υπουργείου
Οικονομικών), μοντέλα άρθρων. Ένα σημαντικό στοιχείο που είναι και υποχρεωτικό από τον Κ.Β.Σ.
είναι η δημιουργία από το χρήστη, λογιστικού σχεδίου με το οποίο κωδικοποιεί τους λογαριασμούς
ώστε να μπορεί το πρόγραμμα να τους διαχειριστεί αποτελεσματικά. Με την υποχρεωτική εφαρμογή
του Ε.Γ.Λ.Σ. στη χώρα μας, το πρόβλημα θεωρείται λυμένο. Το μόνο που απομένει είναι να
προσαρμόσει η επιχείρηση το Ε.Γ.Λ.Σ. στις ανάγκες της. Στα περισσότερα προγράμματα υπάρχουν
οι α΄ βάθμιοι και β΄ βάθμιοι κωδικοί καθώς και οι υποχρεωτικοί τριτοβάθμιοι.
Αν το πακέτο χρησιμοποιείται για μισθοδοσία, πρέπει να καταχωρηθούν σε αυτό όλα τα στοιχεία
των εργαζομένων (οικογενειακή κατάσταση, κωδικός, όνομα, ειδικότητα, διεύθυνση, βασικός μισθός
κλπ). Όσον αφορά στους πελάτες και προμηθευτές της επιχείρησης πρέπει να καταχωρηθούν τα
στοιχεία τους (επωνυμία, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου - Α.Φ.Μ., διεύθυνση κλπ) καθώς και ο
τρόπος είσπραξης και πληρωμής.
Ομαδοποιήσεις στοιχείων
Κάθε καταχώρηση ενημερώνει και ένα λογαριασμό της εγγραφής στο αντίστοιχο αρχείο. Η
καταχώρηση αυτή τις περισσότερες φορές ενημερώνει και άλλα διαφορετικά αρχεία. Π.χ. η
καταχώρηση μιας πληρωμής ενημερώνει τον αντίστοιχο λογαριασμό στο λογιστικό σχέδιο, το
αναλυτικό και γενικό καθολικό κλπ. Το πρόγραμμα ομαδοποιεί τα στοιχεία σύμφωνα με τη χρήση
τους. Δηλαδή είναι δυνατό να υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουμε πρόσθετη πληροφόρηση με
ενημέρωση εκτός των ημερολογίων, καθολικών, ισοζυγίων και άλλων καταστάσεων ταυτόχρονα π.χ.

172

κατάσταση Φ.Π.Α., συγκεντρωτική κατάσταση τιμολογίων, στατιστικά στοιχεία πωλήσεων, κέντρα
κόστους.
Σε αυτή τη περίπτωση χρειάζεται να ορίσουμε τα στοιχεία που εισάγουμε ότι ανήκουν και σε
κάποια ειδική ομάδα, ώστε αυτά να συμπεριληφθούν και σε αυτή αυτόματα μέσα από το πρόγραμμα.
Εργασίες τέλους χρήσεως
Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης, όπως και στο χειρόγραφο σύστημα, εκτελούνται ειδικές
εργασίες (κλείσιμο) όσον αφορά στα λογιστικά βιβλία. Αυτό γίνεται με τον έλεγχο της ορθότητας
των καταχωρήσεων, τη διόρθωση τυχόν λαθών, την καταχώρηση εγγραφών προσαρμογής των
λογαριασμών και την εκτύπωση καταστάσεων, όπως ημερολόγια, ισοζύγια, καθολικά,
συγκεντρωτική ΚΕ.Π.Υ.Ο. και τέλος του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης. Ακολουθεί η
ενημέρωση των προοδευτικών - οριστικών στοιχείων, το κλείσιμό τους και το άνοιγμα των
λογαριασμών της νέας χρήσης.
Οι περισσότερες από τις παραπάνω εργασίες εκτελούνται αυτόματα με τη βοήθεια όμως και τον
έλεγχο του χρήστη. Αυτές είναι: α) το κλείσιμο περιόδου β) το προσωρινό κλείσιμο χρήσης και γ) το
οριστικό κλείσιμο χρήσης.
Επιλογή Πακέτου Μηχανογράφησης
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην απόφαση απόκτησης των «πακέτων» αυτών από την
επιχείρηση. Σημεία που θα πρέπει να δοθούν έμφαση δεν είναι μόνο η τιμή αγοράς αλλά και η
υποστήριξη μετά την αγορά από την πωλήτρια επιχείρηση. Ο αριθμός των εγκατεστημένων
προγραμμάτων, είναι ένα κριτήριο εκτίμησης της ανταπόκρισης της επιχείρησης σε θέματα
υποστήριξης αλλαγών που προέρχονται από το Υπουργείο Οικονομικών. Το όνομα της επιχείρησης
και η καλή φήμη της στην αγορά των «πακέτων» αποτελεί μια πρόσθετη εγγύηση, καθώς και η
γνώμη άλλων χρηστών για τις εφαρμογές που θέλουμε να αποκτήσουμε, είναι σημαντικά στοιχεία
ώστε να αποφύγουμε προβλήματα στο μέλλον.
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