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Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της 
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Οι Εταίροι της Πράξης με τίτλο: "Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα” και ακρωνύμιο “Εξωστρέφεια”, είναι:
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Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα: 
από την ανταγωνιστική Eπιχείρηση στο ανταγωνιστικό Έθνος

Το έλλειμμα του «προφανούς» διογκώνεται συνεχώς στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες. 
Εννοώ ασφαλώς το έλλειμμα του προφανώς (και ορθολογικώς) σκέπτεσθαι και πράττειν.   

Στοιχηματίζω, για παράδειγμα, ότι αν ψάξουμε επιμελώς σε ένα καλό αγγλικό λεξικό για όλες 
τις πιθανές χρήσεις του όρου «εξωστρέφεια», δεν πρόκειται -κατά πάσα πιθανότητα- να 
βρούμε καμία χρήση συνδεόμενη με την επιχειρηματικότητα. Θα αποτελούσε ακραίο πλεο-
νασμό. Η επιχειρηματικότητα είναι εξ ορισμού εξωστρεφής. Ή για να το θέσουμε διαφορετικά, 
η έκφραση: «ενδοστρεφής επιχειρηματικότητα», μάλλον στερείται νοήματος, στις περισσό-
τερες γνωστές γλώσσες. Παραδόξως εκτός της ελληνικής.

Από όσο είμαι σε θέση να θυμάμαι, ο όρος «εξωστρεφής επιχειρηματικότητα» εισέβαλε, 
σχετικά πρόσφατα, στη ζωή μας τόσο έντονα και απότομα, όσο και οι οδυνηρές συνέπειες της 
ανάγκης που τον επέβαλε στο κοινό μας λεξιλόγιο. 

Αποτελεί, μάλιστα, στοιχείο περαιτέρω έκπληξης το γεγονός ότι σε αυτήν την προφανή 
λειτουργία πρέπει, κατά τα φαινόμενα, να μετεκπαιδευθούμε όλοι μας. Εμείς δηλαδή που 
συναπαρτίζουμε ένα έθνος, το οποίο και στις πιο δύσκολες ιστορικές στιγμές του χαρακτη-
ριζόταν από συλλογικά προτερήματα και ικανότητες που του επέτρεπαν να δρα οικονομικώς 
σχεδόν «όπου γης» και μάλιστα με εξαιρετική αποτελεσματικότητα. 

Περίεργοι καιροί, περίεργες ανάγκες...

Οι διαδρομές της εξωστρέφειας χάθηκαν στην πατρίδα μας μαζί με το τραίνο της ανταγωνιστη- 
κότητας. 

Από τότε που αγνοήθηκε ή υποτιμήθηκε η προφανής, σχεδόν κοινότοπη, αλήθεια ότι μη αντα-
γωνιστική επιχείρηση είναι θνησιγενής επιχείρηση, η επιχειρηματικότητά μας εγκλωβίστηκε 
ανάμεσα στα γρανάζια της κρατικής εξάρτησης και των ετεροσυντηρούμενων και προστατευό-
μενων θυλάκων μιας φθίνουσας οικονομίας. Αθροιστικά, το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας των 
ατομικών επιχειρήσεων δεν άργησε να δημιουργήσει το εθνικό του αντίστοιχο.

Η αναστροφή αυτής της δυσμενούς κατάστασης δεν μπορεί να ακολουθήσει αντίστροφη 
πορεία: δυστυχώς, δε γίνεται να επανοικοδομήσουμε ανταγωνιστικό έθνος χωρίς να ξαναφτιά-
ξουμε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

Η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης συνοψίζεται στην ικανότητά της να ανιχνεύει συνεχώς 
καινούργιες ευκαιρίες, καινούργια προϊόντα και καινούργιες αγορές και να τα εκμεταλλεύεται 
όλα αυτά κερδοφόρα (πλεονασματικά θα ήταν ίσως η ορθότερη έκφραση), κινητοποιώντας τους 
απαραίτητους πόρους. Το τρίπτυχο αυτό, σε διάφορες παραλλαγές σχετικής βαρύτητας των στοι-
χείων του, αποτελεί την ουσία της συστηματικής επιτυχίας μιας επιχείρησης στην αγορά.

Εντελώς αυτονόητα, η ανταγωνιστικότητα ενός έθνους είναι συνάρτηση δύο αλληλένδετων 
παραγόντων: της ατομικής ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών του και της ικανότητας 
της δημόσιας επιτελικής οντότητας (δηλαδή του κράτους, αλλά όχι μόνον) να την ενισχύει 
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και να τη διευρύνει συνεχώς. Ο δεύτερος παράγοντας είναι αυτός που κατεξοχήν χαρακτη-
ρίζει μια επιτυχημένη οικονομία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις εισόδου στον πολυθρύλητο 
«κύκλο αρετής», που είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη μιας συντηρούμενης αναπτυξιακής 
δυναμικής. 

Ανταγωνιστικό έθνος χωρίς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις απλώς δεν νοείται.

Ανταγωνιστικές επιχειρήσεις χωρίς πλεονασματικές διεξόδους στις αγορές απλώς δεν υπάρχουν.

Το σύγγραμμα που κρατάτε στα χέρια σας επιχειρεί να ιχνηλατήσει μονοπάτια του εξωστρεφώς 
«σκέπτεσθαι» και «πράττειν» στην επιχειρηματική δραστηριότητα, υφιστάμενη ή νέα, αδιά-
φορο. Είναι απότοκο μεγάλης (και πρωτότυπης) προσπάθειας του υψηλού κύρους επιστημο-
νικού δυναμικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με επιστημονικό υπεύθυνο και συντονιστή τον 
Μόνιμο Επίκουρο Καθηγητή κ. Γεράσιμο Παυλογεωργάτο. 

Άλλοι, αρμοδιότεροι από εμένα, θα σας ξεναγήσουν στα μονοπάτια αυτά. Ας έχουμε όμως κατά 
νου ότι θα αδικούσαμε την προσπάθεια αυτή αν την κατανοούσαμε ως απόπειρα δημιουργίας 
μιας απλής «εργαλειοθήκης» γεμάτης με λύσεις έτοιμες για άμεση εφαρμογή. Οι «εργαλειο-
θήκες» στο σύγχρονο management είναι ντεμοντέ, έλεγε ο Werner Ketelhöhn, ένας μεγάλος 
manager και thinker, της μόδας είναι η σκέψη.

Η επιχειρηματικότητα είναι μια προσωπική διαδρομή, που έχει ανάγκη από ενεργούς, δραστή-
ριους, συνετούς αλλά κυρίως σκεπτόμενους ανθρώπους. Ελπίζουμε τέτοιους ανθρώπους 
να συναντήσουμε στα τμήματα κατάρτισης, όπου θα «διδαχθεί» αυτό το εκπαιδευτικό υλικό 
(πιστέψτε με η ατέρμονη συζήτηση περί του κατά πόσον η επιχειρηματικότητα διδάσκεται, έχει 
θεωρητική αξία, όπως άλλωστε αποδεικνύεται από τα απειράριθμα σπουδαία τμήματα επιχει-
ρηματικότητας των μεγαλύτερων και εγκυρότερων πανεπιστημίων του κόσμου).

Ως συντονιστής της πράξης «Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητας», εκ μέρους του Επικεφαλής 
Εταίρου του, εκφράζω την ειλικρινή χαρά μου γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να συνεργαστώ 
με εξαιρετικούς ανθρώπους από όλους τους (συν)εταίρους που το υλοποιούν: το Κέντρο 
Απασχόλησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης Ν. Σάμου, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης 
της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, την 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας της Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες όμως οφείλω να απευθύνω και στα στελέχη της Κοινής Τεχνικής 
Γραμματείας του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013», 
τα οποία με δημιουργικό τρόπο εξασφαλίζουν ότι το δικό μας έργο υλοποιείται και χρηματο-
δοτείται κανονικά. Ο παλιός ξεχωριστός φίλος, επικεφαλής της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας, κ. 
Αστέριος Φυλάτος ας είναι ο αποδέκτης της μεγαλύτερης προσωπικής μου ευχαριστίας. 
 

Γιάννης Καραλής
Σύμβουλος - Συντονιστής 

για την Πράξη “Εξωστρέφεια” 
εκ μέρους του ΚΑΕΚ Ν. Σάμου Α.Ε.
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Αντί προλόγου

Σκοπός της συγκεκριμένης διεπιστημονικής προσπάθειας ήταν να σχεδιάσει και να παράγει το 
εκπαιδευτικό υλικό που θα αποτελέσει τη βάση για την κατάρτιση, υφιστάμενων και μελλο-
ντικών, επιχειρηματιών από την Ελλάδα και την Κύπρο στην εξωστρεφή επιχειρηματικότητα.

Οι προκλήσεις τόσο κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του περιεχομένου όσο και κατά τη 
διάρκεια της συγγραφής του συγκεκριμένου βιβλίου, ήταν αρκετές, σημαντικές και σύνθετες. 
Αξίζει να αναφερθούν ορισμένες από αυτές:

1) Το γεγονός ότι το βιβλίο αυτό καλείται να καλύψει τις ανάγκες επιμόρφωσης υφιστάμενων 
και μελλοντικών επιχειρηματιών από την Ελλάδα και την Κύπρο, αποτελεί από μόνη της μία 
σοβαρή πρόκληση. Η πρόκληση αυτή έχει δύο σκέλη. Το πρώτο οφείλεται στο γεγονός ότι 
παρόλο που τα δύο κράτη έχουν τόσα κοινά στοιχεία μεταξύ τους εντούτοις αντιμετωπίζουν 
την επιχειρηματικότητα με διαφορετική κουλτούρα, προσεγγίσεις και πολιτικές. Οι διαφο-
ρετικές τους προσεγγίσεις και πολιτικές αποτυπώνονται συχνά στην εθνική τους νομοθεσία, 
στη φορολογική αντιμετώπιση των επιχειρήσεων, στην οργάνωση της δημόσιας διοίκησης 
τους, σε ζητήματα συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κ.λπ. Αν και η διερεύ-
νηση των διαφοροποιήσεων αυτών αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πεδίο για τους ειδι-
κούς επιστήμονες, εντούτοις η λεπτομερής αναφορά τους ξεφεύγει από τους στόχους της 
συγκεκριμένης προσπάθειας. Έτσι επιλέχτηκε κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού και της 
συγγραφής των κεφαλαίων, όπου αντιμετωπίστηκε αυτή η πρόκληση, η έμφαση να δοθεί 
στα κοινά σημεία μεταξύ των δύο κρατών ενώ για τις επιμέρους διαφορές ο αναγνώστης 
παραπέμπεται συχνά σε επιλεγμένες πηγές έγκυρης πληροφόρησης του (π.χ. βλ. κεφ. 10). 
Το δεύτερο σκέλος της πρόκλησης οφείλεται στο ότι η προσπάθεια αυτή θα έπρεπε να 
καλύψει τις ανάγκες επιμόρφωσης υφιστάμενων επιχειρηματιών που θέλουν να αναπτύξουν 
εξωστρεφείς επιχειρηματικές δραστηριότητες όσο και ανθρώπων που θα ενδιαφερόντουσαν 
να ανοίξουν τη δική τους εξωστρεφή επιχείρηση χωρίς να έχουν όμως καμία προηγούμενη 
εμπειρία από επιχειρήσεις. Οι δύο αυτές κατηγορίες ανθρώπων ενώ ενδιαφέρονται για τον 
ίδιο σκοπό είναι λογικό να διαφέρουν μεταξύ τους σε γνώσεις, εμπειρία και απαιτήσεις από 
την εκπαίδευση/κατάρτιση που θα ήθελαν να λάβουν. Η απάντηση σε αυτή την πρόκληση 
ήταν η επιλογή κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού σε όλα τα κεφάλαια, η προσέγγιση των 
θεμάτων που θίγονται να ξεκινάει από «μηδενική» βάση και να ακολουθεί σταδιακά η 
εξειδίκευση και η εμβάθυνση του περιεχομένου. Επιπλέον, στο σχεδιασμό του εκπαιδευ-
τικού υλικού επιλέχτηκε να υπάρχουν συχνές παραπομπές του αναγνώστη, σε επιλεγμένο 
επιπλέον διαθέσιμο υλικό από τρίτες πηγές, μελέτες περίπτωσης και πηγές πληροφόρησης 
προσβάσιμες από το Διαδίκτυο έτσι ώστε να καλυφθούν σε ικανοποιητικό βαθμό οι απαι-
τήσεις τόσο των έμπειρων όσο και των νέων επιχειρηματιών σε θέματα που αφορούν την 
εξωστρέφεια.

2) Οι γνώσεις και δεξιότητες που θα πρέπει να αποκτήσει/διαθέτει ένας σύγχρονος επιχειρη-
ματίας, ο οποίος ενδιαφέρεται να δημιουργήσει/εξελίξει τη δική του εταιρεία στο σύγχρονο 
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επιχειρηματικό περιβάλλον είναι πολλές, προέρχονται από μία μεγάλη ποικιλία επιστημο-
νικών πεδίων, μεταβάλλονται διαρκώς και πολλαπλασιάζονται με το πέρασμα του χρόνου. 
Παρόλα αυτά, ένας επιχειρηματίας οφείλει να αποκτήσει τις βασικές και απαραίτητες 
γνώσεις από κάθε διακριτό πεδίο, έτσι ώστε να μπορεί να κατανοήσει και να αποφασίσει 
μεταξύ των προτάσεων που θα δεχτεί από τους εξειδικευμένους συνεργάτες του (π.χ. το 
φοροτεχνικό, το νομικό του σύμβουλο, τον επιστήμονα της πληροφορικής κ.λπ.). Για αυτό 
και η συγκεκριμένη προσπάθεια έθεσε ως στόχο να προσφέρει γνώσεις από όσο το δυνατόν 
περισσότερα διακριτά όσο και διαφορετικά μεταξύ τους, επιστημονικά πεδία έτσι ώστε ο 
αναγνώστης του βιβλίου να ενημερωθεί κατά το δυνατόν πιο σφαιρικά για τις σύγχρονες 
εξελίξεις, τις διαθέσιμες μεθόδους και τεχνικές, τις τάσεις και τα εργαλεία που μπορούν να 
τον βοηθήσουν στην άσκηση της επιχειρηματικότητας. 

3) Εξαιτίας του περιορισμένου μεγέθους που μπορεί να έχει ένα βιβλίο αποτελεί σαφή 
επιλογή του υπογράφοντος να μην αναλυθούν θέματα τα οποία μεταβάλλονται διαρκώς 
και είναι εξαιρετικά σύνθετα (π.χ. φορολόγηση επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στην Κύπρο), 
σε αντίθεση με θέματα τα οποία ένας σύγχρονος επιχειρηματίας θα πρέπει να ενημερωθεί, 
όπως π.χ. οι σύγχρονες εξελίξεις στην πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών. Για παρά-
δειγμα, τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές στην Ελλάδα προετοιμάζεται το νέο 
φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο είναι πολύ πιθανό να αλλάξει, για μία ακόμα φορά, τα 
δεδομένα (και) για τις επιχειρήσεις. Επιλέχτηκε λοιπόν να μην υπάρξει διακριτή ανάλυση, με 
τη μορφή αυτόνομου κεφαλαίου, σε ένα πεδίο το οποίο για να προσεγγιστεί έστω και στα 
βασικά του σημεία, θα απαιτούσε τη συγγραφή ενός αυτόνομου βιβλίου, τη στιγμή που η 
συνεργασία ενός επιχειρηματία, ακόμα και αυτοαπασχολούμενου, με έναν φοροτεχνικό είναι 
πλέον στις μέρες μας αναγκαία.  

4) Είναι δεδομένο ότι όλοι όσοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την (εξωστρεφή) επιχειρη-
ματικότητα δε διαθέτουν το ίδιο μορφωτικό επίπεδο, δεν ξεκινούν από την ίδια αφετηρία, 
συχνά δεν επιλέγουν τους ίδιους σκοπούς, ούτε θέτουν τους ίδιους στόχους κατά τη διάρκεια 
της επιχειρηματικής τους πορείας. Στα πλαίσια αυτά, ελπίζω στην κατανόηση των αναγνω-
στών εάν στα κεφάλαια που ακολουθούν αναφέρονται σε γνώσεις που ήδη κατέχουν ή 
αναλύονται θέματα που θεωρούν ότι δεν τους αφορούν. Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, 
έγινε προσπάθεια από όλους τους συναδέλφους το κάθε κεφάλαιο να γραφτεί σε όσο το 
δυνατόν πιο απλή και κατανοητή γλώσσα, να υπάρχει σαφής αναφορά στους μαθησιακούς 
του στόχους και να προσφέρεται λεξικό των χρησιμοποιηθέντων επιστημονικών όρων. 

Ελπίζοντας ότι η προσπάθεια αυτή θα εκπληρώσει τους στόχους της, θα ήθελα να ευχα- 
ριστήσω ιδιαιτέρως:

• τους συναδέλφους μου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και συν-συγγραφείς για τη 
σημαντική επιστημονική τους συνεισφορά και τη γόνιμη συνεργασία μας στην 
υλοποίηση της συγκεκριμένης έκδοσης, 

• τους συνεργάτες μου: Ειρήνη Μαρούσκου, Σοφία Μυτιληναίου και Θωμά Χατζη-
δημήτρη, για τη σημαντική τους βοήθεια στην τελική μορφοποίηση και την 
ψηφιακή επεξεργασία του παραχθέντος εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού  υλικού,
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• τους Εταίρους μας στην Πράξη της “Εξωστρέφειας” και τα στελέχη της ΚΤΓ του 
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013” για 
την άψογη συνεργασία τους. 

Γεράσιμος Παυλογεωργάτος
Επιστημονικός Υπεύθυνος 

της Πράξης “Εξωστρέφεια” 
για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
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01 / Η εξωστρεφής επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Προβλήματα και προοπτικές / 
Γεράσιμος Παυλογεωργάτος 

Περίληψη
Στόχος του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι να εισάγει τον αναγνώστη στην έννοια της εξωστρεφούς 
επιχειρηματικότητας και να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα για την περαιτέρω ανάπτυξη της, 
τόσο σε επίπεδο Ε.Ε. όσο και σε εθνικό επίπεδο για την Ελλάδα και την Κύπρο. Διερευνώντας 
τα υπαρκτά προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη (και) της εξωστεφούς επιχειρηματι-
κότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο και αναλύοντας τα τελευταία διαθέσιμα στοι-
χεία και τις σύγχρονες τάσεις, είναι δυνατόν να αναδειχθούν οι δυνατότητες και οι προοπτικές 
όπως και τα απαραίτητα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν, έτσι ώστε να βελτιωθεί το μερίδιο 
των δύο χωρών στην παγκόσμια αγορά εξαγωγών. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν 
ότι οι εξαγωγές αγαθών από την Ελλάδα και την Κύπρο προς τρίτες χώρες αυξάνονται διαρκώς 
και οι εισαγωγές μειώνονται, με αποτέλεσμα τη διαρκή μείωση του ελλείμματος στο εμπορικό 
ισοζύγιο. Η περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας από τον επιχειρηματικό 
κόσμο των δύο χωρών σε συνδυασμό με τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προς την κατεύ-
θυνση αυτή από την πολιτεία, είναι δυνατόν να συμβάλλουν σημαντικά στην επιθυμητή, όσο 
και αναγκαία, ανάκαμψη των εθνικών οικονομιών τους. 

Λέξεις-κλειδιά: Εξωστρέφεια, επιχειρηματικότητα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ελλάδα, Κύπρος.

Μαθησιακοί στόχοι κεφαλαίου
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κεφαλαίου, ο/η αναγνώστης/στρια θα:

α) γνωρίζει:

• τι είναι εξωστρεφής επιχειρηματικότητα και σε ποιες βασικές κατηγορίες διαχωρίζεται,

• ποιες οι σημαντικές αλλαγές σε διεθνές επίπεδο στην επιχειρηματικότητα μετά την 
ανάπτυξη των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών,

• ποια η θέση της Ε.Ε. των 27 και των κρατών μελών της στο εξαγωγικό εμπόριο σε 
διεθνές επίπεδο,

• ποιοι είναι οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Ε.Ε. των 27 σε διεθνές επίπεδο,

• ποιο είναι το εμπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο υπηρεσιών των κρατών μελών της Ε.Ε. 
των 27,

• ποιες είναι οι μεταβολές στα μερίδια της Ε.Ε. των 27 και των διεθνών εμπορικών 
εταίρων της στην παγκόσμια αγορά των εξαγωγών,

• ποια είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη της επιχειρη-
ματικότητας στην Ελλάδα και την Κύπρο,

• ποια είναι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα 
στην Ελλάδα και την Κύπρο και ποιες είναι οι τάσεις τα τελευταία χρόνια,
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β) κατανοεί:

• ότι η άσκηση της επιχειρηματικότητας, και ιδιαίτερα της εξωστρεφούς επιχειρημα-
τικότητας, είναι μία σύνθετη διαδικασία που απαιτεί γνώσεις, έγκυρη και έγκαιρη 
πληροφόρηση, οργάνωση και σχεδιασμό, συστηματική και μεθοδική προσέγγιση, 
σοβαρή και επίμονη προσπάθεια,  

γ) είναι ικανός/ή: 

• παρακολουθήσει και να αναλύσει καλύτερα το περιεχόμενο των κεφαλαίων που 
ακολουθούν έχοντας ήδη έρθει σε μία πρώτη επαφή με τα προβλήματα, τις δυνατό-
τητες και τις προοπτικές της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας τόσο στην Ευρώπη 
όσο και στις δοκιμαζόμενες οικονομίες της Ελλάδας και της Κύπρου.
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Γεράσιμος Παυλογεωργάτος 

1.1 Εισαγωγή
O όρος της εξωστρέφειας στην επιχειρηματικότητα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη 
διαδικασία ανάπτυξης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από εθνικές επιχειρήσεις1. 
Πρόκειται για έναν όρο, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε σχετικά πρόσφατα για να περιγράψει μία 
διαδικασία, η οποία όμως αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε από τους ανθρώπους δια μέσου των 
αιώνων. Από τότε που οι άνθρωποι άρχισαν να οργανώνονται σε κοινωνίες και τα προϊόντα που 
παρήγαγαν ή οι φυσικοί πόροι που διέθετε η περιοχή τους κάλυπταν τις ανάγκες της κοινότητας 
τους, άρχισαν να προσπαθούν να διαθέσουν τα προϊόντα τους αρχικά σε γειτονικές και μετέ-
πειτα σε πιο απομακρυσμένες κοινότητες με στόχο να τα ανταλλάξουν με προϊόντα τα οποία 
δε διέθεταν ή υπήρχε έλλειψη στην αγορά τους. Με τα χρόνια η διαδικασία αυτή εξελίχθηκε 
και έχει αποδειχτεί ιστορικά ότι οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών συνέβαλαν σημαντικά στην 
οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη των κοινωνιών όπου αναπτύσσονταν. 

Στις σύγχρονες κοινωνίες οι εξωστρεφείς επιχειρηματικές δραστηριότητες (αγγλ. International 
Business), έχουν γίνει πολύ πιο σύνθετες, απαιτούν γνώσεις, έγκαιρη και έγκυρη πληροφό-
ρηση, οργάνωση και σχεδιασμό, συστηματική και μεθοδική προσέγγιση, σοβαρή και επίμονη 
προσπάθεια. Σε αγορές που βρίσκονται σε μακροχρόνια ύφεση, σε επιχειρήσεις που βλέπουν 
να συρρικνώνεται συνεχώς το μερίδιο τους εξαιτίας της μείωσης της αγοραστικής δύναμης 
των καταναλωτών σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, η εξωστρεφής επιχειρηματικότητα είναι μία 
διέξοδος, ίσως και η μοναδική, που αξίζει να διερευνηθεί σοβαρά. 

Στις σύγχρονες κοινωνίες οι εξωστρεφείς επιχειρηματικές δραστηριότητες μπορούν να διακρι-
θούν στις ακόλουθες τέσσερις γενικές κατηγορίες (Χατζηδηµητρίου, 2003):

α. ∆ιεθνές εµπόριο αγαθών, (International merchandise trade): αγορές και πωλήσεις 
αγαθών µεταξύ ανεξάρτητων επιχειρηµατιών, επιχειρήσεων και οργανισµών δύο 
χωρών (εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών).

β. ∆ιεθνές εµπόριο υπηρεσιών, (International service trade): όπως και στην προηγούµενη 
περίπτωση, αλλά οι συναλλαγές αφορούν παρεχόµενες υπηρεσίες όπως µεταφορές, 
τουριστικές, ναυτιλιακές, ασφαλιστικές, τραπεζικές υπηρεσίες, κ.ά.

γ. ∆ιεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου, (International portfolio investment): αφορά 
στις συναλλαγές ατόµων, επιχειρήσεων ή οργανισµών σε όλες τις αγορές χρεο-
γράφων (µετοχές, οµόλογα, κ.λπ.).

δ. Άµεσες ξένες επενδύσεις, (Foreign direct investment): περιλαµβάνει τη µεταφορά 
κεφαλαίου από µια χώρα σε µια άλλη µε αποκλειστικό σκοπό τη δηµιουργία εκεί 
µιας νέας επιχείρησης ή την εξαγορά του συνόλου ή µέρους του µετοχικού κεφα-
λαίου µιας τοπικής επιχείρησης. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις, σε αντίθεση µε τις 
επενδύσεις χαρτοφυλακίου, έχουν ως βασικό στόχο τον ολικό ή µερικό έλεγχο της 
ξένης τοπικής επιχείρησης και την ενεργή συµµετοχή των επενδυτών στη διοίκηση.

1 Με την ευρύτερη έννοιά της η εξωστρέφεια χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει και τη διαδικασία 
επέκτασης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων από το τοπικό σε περιφερειακό ή/και εθνικό επίπεδο.

�.��


6

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα

1.2 Η επιχειρηματικότητα σε ένα κόσμο που αλλάζει
Ο κόσμος μας αλλάζει και εξελίσσεται διαρκώς. Ιδιαίτερα όμως τις δύο τελευταίες δεκαετίες 
είμαστε μάρτυρες μίας, υπό εξέλιξη, τεχνολογικής επανάστασης που ήδη έχει αλλάξει σημα-
ντικά την καθημερινότητα μας. Οι ραγδαίες εξελίξεις στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ), με βασικό επίτευγμα την ανάπτυξη και εξέλιξη του Διαδικτύου, άλλαξαν 
σε δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη τις δυνατότητες επικοινωνίας, εργασίας, 
ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. 

Οι αλλαγές αυτές προφανώς έχουν επηρεάσει και την επιχειρηματικότητα σε διεθνές επίπεδο. 
Έτσι:

• η ενσωμάτωση των τεχνολογικών εξελίξεων στην παραγωγική διαδικασία των προϊ-
όντων και των υπηρεσιών,

• η δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης, και των επιχειρηματιών, σε πλήθος υπηρε-
σιών, πληροφοριών και δεδομένων σχεδόν από ολόκληρο τον πλανήτη, 

• οι δυνατότητες προβολής μίας επιχείρησης, με σχετικά μικρό κόστος, σε εκατο-
ντάδες εκατομμύρια πιθανούς συνεργάτες ή πελάτες,  

• η σημαντική μείωση του κόστους επικοινωνίας μίας επιχείρησης με συνεργάτες 
και πελάτες μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων εξελιγμένων μορφών 
διαδικτυακής επικοινωνίας (π.χ. τηλεδιασκέψεις),

• η σημαντική μείωση του χρόνου και του κόστους μεταφοράς των προϊόντων,

• η δυνατότητα πώλησης και υποστήριξης όλο και περισσότερων προϊόντων μέσω 
του Διαδικτύου σε καταναλωτές σε ολόκληρο τον πλανήτη,  

είναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες που έχουν συμβάλλει σημαντικά στην (μετ)εξέλιξη του 
επιχειρείν. 

Έτσι σήμερα, είναι πιο εύκολο παρά ποτέ μία επιχείρηση που βρίσκεται ακόμα και σε μία 
απομακρυσμένη/απομονωμένη περιοχή, να αναπτύξει τις δραστηριότητές της προσφέροντας 
και υποστηρίζοντας τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της σε καταναλωτές σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Σημαντικό ρόλο στις αλλαγές που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στο διεθνές εμπόριο, είναι 
το γεγονός ότι σήμερα οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται, να συγκρίνουν 
χαρακτηριστικά και τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, να έρχονται σε επαφή με άλλους κατανα-
λωτές ή/και ειδικούς και να τους συμβουλεύονται προτού επιλέξουν να αγοράσουν ένα προϊόν 
ή μία υπηρεσία. Ενώ η αγορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας μπορεί πλέον να γίνει από το 
σπίτι τους οποιαδήποτε ώρα και από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, αυτοί αποφασίσουν ότι 
τελικά τους συμφέρει.

Μέχρι πριν από μερικά χρόνια, η εξωστρεφής επιχειρηματικότητα θεωρούνταν προνόμιο των 
μεγάλων επιχειρήσεων που διέθεταν πόρους, οργάνωση και προσβάσεις στις μεγάλες διεθνείς 
αγορές. Πλέον σε διεθνές επίπεδο, η θεώρηση αυτή έχει αλλάξει. Κάθε επιχείρηση, ανεξάρ-
τητα από το μέγεθος της και σχεδόν ανεξάρτητα του κλάδου της οικονομικής δραστηριότητας 



7

01 / Η εξωστρεφής επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Προβλήματα και προοπτικές / 
Γεράσιμος Παυλογεωργάτος 

που ανήκει, θα πρέπει να διερευνά σοβαρά τη δυνατότητα της εξωστρέφειας της. Δηλαδή, θα 
πρέπει να διερευνά τη δυνατότητα της να προσεγγίζει αγορές των οποίων η εμβέλεια υπερ-
βαίνει τα όρια της τοπικής, περιφερειακής και εθνικής τους αγοράς. Μάλιστα τα τελευταία 
στοιχεία δείχνουν ότι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν επενδύσει στη δημι-
ουργία καινοτόμων και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών έχουν αποκτήσει πλεονεκτήματα 
έναντι των «δυσκίνητων», σε ορισμένες περιπτώσεις, μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου εξετάζεται, ως μελέτη περίπτωσης, η δημιουργία 
μίας πολύ μικρής εταιρίας πληροφορικής, η οποία:

• μπορεί να αναπτυχθεί πλέον ακόμα και σε οποιαδήποτε απομακρυσμένη ή/και 
απομονωμένη περιοχή αρκεί να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο, 

• απαιτεί ελάχιστο κεφάλαιο εκκίνησης και έχει ελάχιστα λειτουργικά έξοδα και

• μπορεί να προσφέρει πλέον λογισμικό σε εκατοντάδες εκατομμύρια πελάτες σε όλο 
τον πλανήτη, (π.χ. για κινητά έξυπνα τηλέφωνα ή ταμπλέτες). 

Εάν η επιχείρηση αυτή δημιουργηθεί σε μία περιοχή απομονωμένη, μπορεί επιπλέον να 
προσφέρει υπηρεσίες προβολής στο Διαδίκτυο στις υπόλοιπες τοπικές επιχειρήσεις έτσι ώστε 
να μπορέσουν και αυτές να προωθήσουν τα προϊόντα τους σε νέες αγορές.

Αλήθεια το λογισμικό που έχετε στο κινητό σας ή στην ταμπλέτα σας, ξέρετε από ποιον ή σε 
ποια χώρα/περιοχή δημιουργήθηκε;

1.3 Η εξωστρεφής επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα αντιμετωπίζει κρίσιμες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, η 
μη άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των οποίων δημιουργεί εκτός των άλλων σοβαρών 
συνεπειών και ζητήματα έλλειψης εμπιστοσύνης από τις διεθνείς αγορές και τους εμπορικούς 
εταίρους της. Οι ανισότητες μεταξύ των μελών-κρατών της τα τελευταία χρόνια διευρύνονται 
σε όλο και περισσότερους τομείς, προκαλώντας συχνά πλέον σοβαρές κρίσεις, οι οποίες συνει-
σφέρουν στην επιδείνωση του κλίματος. Το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην Ε.Ε., έχει ως 
αποτέλεσμα:  

• την ανεπαρκή χρηματοδότηση των υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων σε όλο και 
περισσότερα κράτη-μέλη της, 

• την αδυναμία προσέλκυσης μεγάλων ξένων επενδύσεων, 

• τη μείωση του πραγματικού ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ της από το 2010 και μετά 
(βλ. διάγραμμα 1),

• την αύξηση της ανεργίας συνολικά, η οποία σε πολλά κράτη-μέλη της, ιδιαίτερα του 
νότου, έχει φτάσει σε κοινωνικά μη βιώσιμα επίπεδα (βλ. πίνακα 1 και διάγραμμα 2),

• την αύξηση της αβεβαιότητας και της αρνητικής ψυχολογίας σε όλο και περισσότε-
ρους πολίτες της Ε.Ε.
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Διάγραμμα 1. Ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ  της Ε.Ε. των 27 για τη χρονική περίοδο 2003-2012 
(% μεταβολή με βάση το προηγούμενο έτος). Πηγή δεδομένων: Eurostat, 2013a. 

Πίνακας 1. Ποσοστά ανεργίας, αριθμός συνολικά ανέργων και ποσοστά ανεργίας στους νέους 
(κάτω των 25). Στοιχεία του Δεκεμβρίου του 2012. Πηγή: Barrozo, 2013 & Eurostat, 2013g.
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Η κρίσιμη περίοδος που διανύει η Ε.Ε. οφείλεται σε πολλούς, διαφορετικούς και σύνθετους 
παράγοντες, κυρίως όμως οφείλεται στην έλλειψη κοινού οράματος για το μέλλον μεταξύ των 
κρατών-μελών της, μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που το κάθε ένα 
από τα μέλη της διαθέτει αλλά και στην εσωστρέφεια που χαρακτηρίζει όλο και περισσότερες 
εθνικές οικονομίες των μελών της που το κάθε ένα από αυτά διαθέτει.

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, η Ε.Ε. των 27 από το 2006 μέχρι και σήμερα δεν κατόρθωσε να 
βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα  της σε διεθνές επίπεδο (βλ. διάγραμμα 3 και πίνακα 2).

Στον πίνακα 2,  αν και με την Ελλάδα και την Κύπρο θα ασχοληθούμε πιο αναλυτικά στη συνέ-
χεια του κεφαλαίου,  ο αναγνώστης αξίζει να παρατηρήσει:

• ότι η Ελλάδα, όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητά της, κατατάσσεται σε διεθνές 
επίπεδο στην 96η θέση, μεταξύ 144 κρατών το 2013 (υποχωρώντας από την 90η 
θέση που κατείχε το 2012 και την 83η θέση που κατείχε το 2011), ενώ κατέχει και 
την τελευταία θέση μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. των 27 το 2013,

• αντίθετα, η Κύπρος το 2013 κατατάσσεται, ως προς την ανταγωνιστικότητα της, σε 
πολύ καλύτερη θέση από την Ελλάδα, στην 58η θέση (υποχωρώντας όμως και αυτή 
από την 47η θέση που κατείχε το 2012 και την 40η θέση που κατείχε το 2011), (WEF, 
2013).

 

 

Διάγραμμα 2. Αριθμός απασχολούμενων στην Ε.Ε. τη χρονική περίοδο 2000-2012 
(σε εκατομμύρια). Πηγή: Barrozo, 2013.



10

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα

Διάγραμμα 3. Επιδόσεις στον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας (GCI) της Ε.Ε., της Ελλάδας και της 
Κύπρου για την περίοδο 2006-2013. Πηγή δεδομένων:  WEF, 2013.

Πίνακας 2. Παγκόσμιος Δείκτης Ανταγωνιστικότητας 2012-2013. Πηγή: WEF, 2013.
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Η αυξανόμενη οικονομική δύναμη των Ταχέως Αναπτυσσόμενων Αγορών (ΤΑΑ), επιδεινώνει το 
αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην Ε.Ε. και αναδεικνύει την ανάγκη για την άμεση λήψη μέτρων 
με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων, έτσι ώστε να σταθεί δυνατή η επιθυμητή όσο 
και αναγκαία ανάκαμψη.

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (2012) για τις διεθνείς εμπορευματικές συναλλαγές, 
η Ευρώπη των 27:

• παραμένει στην πρώτη θέση στις εξαγωγές προϊόντων προς τρίτες χώρες σε παγκό- 
σμιο επίπεδο (βλ. διάγραμμα 4), 

• κατατάσσεται στη δεύτερη θέση (μετά τις ΗΠΑ) στις εισαγωγές προϊόντων από 
τρίτες χώρες (βλ. διάγραμμα 4),

ενώ το εμπορικό της ισοζύγιο (εξαγωγές μείον εισαγωγές αγαθών), παραμένει αρνητικό, δηλαδή 
εισάγει περισσότερα αγαθά από όσα εξάγει. Μάλιστα, ενώ η διαφορά μεταξύ εισαγωγών και 
εξαγωγών το 2001 ήταν 94,4 δις ευρώ, το 2011 έφτασε τα 159,6 δις ευρώ (βλ. πίνακα 3).

Η αναλυτική παρουσίαση του μεγέθους των εισαγωγών, των εξαγωγών και του εμπορικού 
ισοζυγίου ανά κράτος-μέλος της Ε.Ε. των 27, παρουσιάζεται στον πίνακα 4.

Διάγραμμα 4. Κυριότεροι συντελεστές εξαγωγικού εμπορίου 
σε διεθνές επίπεδο για το έτος 2012. Πηγή: Eurostat, 2013b. 

Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 3, τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. εξάγουν κυρίως στις αγορές των 
ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας, ενώ εισάγουν κυρίως από την Κίνα, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Εξαγωγές  

Συνολικά 
σε χώρες 
εκτός της 
Ε.Ε. των 27

884,7 891,9 869,2 953,0 1.057,6 1.161,9 1.242,9 1.317,5 1.099,2 1.356,7 1.553,9

ΗΠΑ 245,6 247,9 227,3 235,5 250,6 266,8 259,2 247,6 203,4 242,3 260,8

Κίνα (εκτός 
Χονγκ 
Κονγκ)

30,7 35,1 41,5 48,4 51,7 63,7 71,8 78,2 82,3 113,3 136,2

Ρωσία 31,6 34,4 37,2 46,0 56,6 72,3 89,1 104,8 65,6 86,1 108,4

Ελβετία 76,5 72,8 71,4 75,2 86,2 88,4 93,0 100,5 88,7 110,4 139,3

Νορβηγία 27,2 28,2 27,7 30,8 33,7 38,4 43,5 43,7 37,5 41,9 46,6

Τουρκία 21,9 26,6 30,9 40,1 44,5 50,0 52,7 54,1 44,1 61,3 73,0

Ιαπωνία 45,5 43,5 41,0 43,4 43,7 44,7 43,7 42,3 35,9 43,9 49,0

Ινδία 13,0 14,3 14,6 17,2 21,2 24,2 29,2 31,3 27,5 34,9 40,5

Βραζιλία 18,6 15,7 12,4 14,2 16,0 17,7 21,3 26,3 21,6 31,4 35,7

Νότια 
Κορέα

15,8 17,7 16,4 17,9 20,2 22,8 24,7 25,5 21,6 27,9 32,5

Εισαγωγές  

Συνολικά 
από χώρες 
εκτός της 
Ε.Ε. των 27

979,1 937,0 935,3 1.027,5 1.183,2 1.363,9 1.445,0 1.582,9 1.233,1 1.530,8 1.713,5

ΗΠΑ 203,3 182,6 158,1 159,4 158,9 170,4 177,1 182,4 154,5 173,0 190,5

Κίνα (εκτός 
Χονγκ 
Κονγκ)

82,0 90,1 106,2 128,7 160,3 194,9 232,6 247,9 214,2 282,5 292,3

Ρωσία 65,9 64,5 70,7 84,0 112,6 141,0 145,0 178,3 118,0 160,6 199,8

Ελβετία 63,6 61,7 59,1 62,0 66,5 71,4 76,7 82,4 80,6 85,0 91,6

Νορβηγία 46,4 48,0 51,0 55,3 67,2 79,1 76,6 95,9 68,8 79,4 93,6

Τουρκία 22,1 24,6 27,3 32,7 36,0 41,7 47,1 46,0 36,2 42,4 47,9

Ιαπωνία 81,1 73,7 72,4 74,7 74,1 78,2 78,9 76,2 58,2 67,3 69,1

Ινδία 13,5 13,7 14,1 16,4 19,1 22,6 26,6 29,5 25,4 33,3 39,4

Βραζιλία 19,6 18,4 19,1 21,7 24,0 27,2 32,7 35,9 25,9 33,2 38,8

Νότια 
Κορέα

23,3 24,6 26,0 30,7 34,4 40,8 41,3 39,5 32,4 39,4 36,1

Πίνακας 3. Οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Ε.Ε. των 27 για τη χρονική περίοδο 2001 - 2011.  
(Οι τιμές είναι σε δις €). Πηγή δεδομένων: Eurostat, 2013c, (συνεχίζει στην επόμενη σελίδα).
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Πίνακας 4. Το διεθνές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών στα κράτη-μέλη της E.E. των 27 
και ενδεικτικά σε ορισμένους εμπορικούς τους εταίρους το 2011 (ως % του ΑΕΠ). 

Πηγή: Eurostat, 2013d, (συνεχίζει στην επόμενη σελίδα).

    

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Εμπορικό ισοζύγιο 

Συνολικά 
για χώρες 
εκτός της 
Ε.Ε. των 27

-94,4 -45,1 -66,0 -74,6 -125,6 -202,0 -202,1 -265,4 -133,9 -174,2 -159,6

ΗΠΑ 42,3 65,3 69,2 76,1 91,7 96,4 82,2 65,2 48,8 69,3 70,3

Κίνα (εκτός 
Χονγκ 
Κονγκ)

-51,3 -55,0 -64,7 -80,3 -108,6 -131,2 -160,8 -169,6 -131,8 -169,3 -156,0

Ρωσία -34,3 -30,1 -33,5 -37,9 -56,0 -68,7 -55,9 -73,5 -52,4 -74,5 -91,3

Ελβετία 12,9 11,1 12,3 13,2 19,7 17,0 16,3 18,2 8,1 25,4 47,7

Νορβηγία -19,2 -19,9 -23,4 -24,5 -33,4 -40,7 -33,1 -52,2 -31,3 -37,5 -47,0

Τουρκία -0,2 2,0 3,6 7,4 8,5 8,3 5,6 8,2 7,9 19,0 25,1

Ιαπωνία -35,6 -30,2 -31,4 -31,3 -30,4 -33,5 -35,3 -33,9 -22,3 -23,3 -20,1

Ινδία -0,5 0,6 0,5 0,8 2,2 1,7 2,6 1,8 2,0 1,6 1,1

Βραζιλία -1,0 -2,6 -6,7 -7,6 -8,0 -9,5 -11,5 -9,6 -4,4 -1,9 -3,0

Νότια 
Κορέα

-7,4 -6,9 -9,6 -12,7 -14,2 -18,0 -16,6 -14,0 -10,8 -11,5 -3,6

 Αγαθά Υπηρεσίες

 Εξαγωγές Εισαγωγές Ισοζύγιο Χρεώσεις Πιστώσεις Ισοζύγιο

Ευρώπη των 27 12,3 13,4 -1,1 4,6 3,8 0,9

Βέλγιο 64,7 66,9 -2,3 18,4 17,4 0,9

Βουλγαρία 52,6 57,7 -5,1 14,1 8,1 5,9

Τσεχική 
Δημοκρατία

64,3 61,8 2,5 10,7 9,0 1,7

Δανία 33,6 30,7 2,9 19,8 17,2 2,6

Γερμανία 42,9 37,0 6,0 7,3 8,2 -0,8

Εσθονία 75,6 76,8 -1,2 24,6 16,8 7,8

Ιρλανδία 54,9 31,2 23,7 50,8 52,8 -2,0

Ελλάδα 9,4 22,1 -12,7 13,3 6,5 6,8

Ισπανία 20,7 24,4 -3,7 9,5 6,3 3,2

 Πίνακας 3. Οι σημαντικότεροι εμπορικοί εταίροι της Ε.Ε. των 27 για τη χρονική περίοδο 2001 - 2011.  
(Οι τιμές σε δις €). Πηγή: Eurostat, 2013c, (συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα).
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Πίνακας 4. Το διεθνές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών στα κράτη-μέλη της E.E. των 27 
και ενδεικτικά σε ορισμένους εμπορικούς τους εταίρους το 2011, (ως % του ΑΕΠ). 

Πηγή: Eurostat, 2013d, (συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα).

 Αγαθά Υπηρεσίες

 Εξαγωγές Εισαγωγές Ισοζύγιο Χρεώσεις Πιστώσεις Ισοζύγιο

Γαλλία 21,2 24,9 -3,7 8,1 6,9 1,2

Ιταλία 23,8 24,9 -1,1 4,9 5,3 -0,4

Κύπρος 7,9 32,4 -24,5 34,7 13,9 20,9

Λεττονία 42,9 52,8 -9,9 15,8 9,3 6,6

Λιθουανία 65,7 70,6 -4,9 12,2 8,6 3,6

Λουξεμβούργο 32,3 44,6 -12,3 122,6 69,0 53,6

Ουγγαρία 76,6 72,6 4,0 15,5 12,3 3,2

Μάλτα 46,4 62,0 -15,6 51,0 30,8 20,2

Ολλανδία 65,7 58,7 6,9 12,8 11,2 1,6

Αυστρία 41,5 43,8 -2,3 14,8 10,1 4,7

Πολωνία 37,6 40,4 -2,7 7,2 6,0 1,2

Πορτογαλία 24,9 32,6 -7,7 11,2 6,7 4,5

Ρουμανία 33,0 38,5 -5,5 5,4 5,1 0,3

Σλοβενία 59,7 62,6 -2,9 13,6 9,5 4,0

Σλοβακία 81,7 78,1 3,5 6,9 7,4 -0,5

Φινλανδία 29,9 30,5 -0,6 10,3 10,1 0,2

Σουηδία 35,2 32,8 2,4 14,0 10,2 3,8

Ηνωμένο 
Βασίλειο

19,7 26,3 -6,6 12,1 7,4 4,7

Ισλανδία 38,0 32,0 6,0 20,3 18,2 2,2

Νορβηγία 
(2010)

31,7 17,8 13,9 9,5 10,3 -0,8

Κροατία 21,8 35,9 -14,2 20,2 5,8 14,4

Τουρκία 18,6 30,2 -11,6 5,1 2,7 2,4

Ιαπωνία 13,4 13,8 -0,3 2,5 2,9 -0,4

ΗΠΑ 10,0 14,8 -4,9 4,0 2,8 1,2
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Σχολιάζοντας τα στοιχεία του πίνακα 4, συνολικά η Ε.Ε. των 27 εμφανίζει πλεόνασμα στο 
ισοζύγιο των υπηρεσιών και έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Στον τομέα της εξαγωγής υπηρε-
σιών το 2011, τα κράτη-μέλη με τις καλύτερες επιδόσεις (ως % του ΑΕΠ) ήταν το Λουξεμβούργο, 
η Κύπρος, η Μάλτα, η Εσθονία και η Ελλάδα. 

Την τελευταία δεκαετία (2001-2011), η Ε.Ε. έχει απολέσει μέρος του μεριδίου της στην παγκό-
σμια αγορά εξαγωγών, όπως όμως και οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία. Αντίθετα, η Κίνα έχει αυξήσει το 
μερίδιο της κατά 170% περίπου (βλ. διάγραμμα 5).

 

Διάγραμμα 5. Μεταβολές του μεριδίου στην παγκόσμια αγορά 
εξαγωγών για την περίοδο 2000-2011. Πηγή: Barroso, 2013.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει τους πόρους, την τεχνολογία και την τεχνογνωσία για την παρα-
γωγή καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και την προσφορά υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι παρόλα τα υπαρκτά 
προβλήματα, η Ε.Ε. διατηρεί την πρώτη θέση με βάση την αξία των εξαγωγών σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Οι περαιτέρω επενδύσεις στην εκπαίδευση (βλ. διάγραμμα 6), στην έρευνα (βλ.
διάγραμμα 7) και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα της εξωστρεφούς επιχει-
ρηματικότητας, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη της αναγκαίας ανάκαμψης 
μέσω της σταδιακής επιστροφής σε τροχιά ανάπτυξης όλων των κρατών-μελών της.  
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Διάγραμμα 6. Ποσοστό νέων (ηλικίας 30-34 ετών) με πτυχίο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πηγή: Barroso, 2013.

 
Διάγραμμα 7. Επενδύσεις για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) στην Ε.Ε. ως % του ΑΕΠ. Πηγή: Barroso, 2013.

Για την περαιτέρω μελέτη της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας στην Ε.Ε., προτείνεται η 
μελέτη της ακόλουθης αναφοράς από τον αναγνώστη: Eurostat, 2013e. 
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1.4 Η εξωστρεφής επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο
Κάθε επιχείρηση μπορεί να αντιμετωπίσει μία σειρά προβλημάτων κατά τη διάρκεια λειτουρ-
γίας της, μερικά εκ των σημαντικότερων αναφέρονται στο σχήμα 1.

Σχήμα 1. Σημαντικά προβλήματα που είναι δυνατό να αντιμετωπίσει μία επιχείρηση 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, (σχήμα του συγγραφέα).

Με βάση την πιο σύγχρονη διεθνή έρευνα που έγινε για να αξιολογηθούν εκτός των άλλων 
και ποιοι είναι οι πιο προβληματικοί παράγοντες για την άσκηση/ανάπτυξη της επιχειρηματικό-
τητας μεταξύ 144 κρατών, τα αποτελέσματα για την Ελλάδα και την Κύπρο παρουσιάζονται στα 
διαγράμματα 8 και 9 αντίστοιχα. 
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Διάγραμμα 8. Οι πιο προβληματικοί παράγοντες για την επιχειρηματική  
δραστηριότητα στην Ελλάδα. Πηγή δεδομένων: WEF, 2013.

 

Διάγραμμα 9. Οι πιο προβληματικοί παράγοντες για την επιχειρηματική 
δραστηριότητα στην Κύπρο. Πηγή δεδομένων: WEF, 2013.
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Πριν σχολιαστούν τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης διεθνούς έρευνας, αξίζει να επισημανθεί ότι 
η επιθυμητή, όσο και αναγκαία ιδιαίτερα για την Ελλάδα και την Κύπρο, ενίσχυση της εξωστρε-
φούς επιχειρηματικότητας, δεν μπορεί να επέλθει σε μία χώρα ως αποτέλεσμα των προσπα-
θειών μόνο ενός μέρους του επιχειρηματικού δυναμικού της αλλά απαιτεί τη συνεργασία και τη 
συνέργεια της πολιτείας, του επιχειρηματικού κόσμου και της κοινωνίας. Η ανάπτυξη της επιχει-
ρηματικότητας επηρεάζει και επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από τη συνολική δυναμική μίας 
οικονομίας και κατ’ επέκταση μίας κοινωνίας. Η άποψη αυτή ισχυροποιείται και από τα συμπερά-
σματα και αυτής της διεθνούς έρευνας, όπως και πάρα πολλών άλλων σχετικών ερευνών. Με βάση 
τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας λοιπόν τα πιο σημαντικά προβλήματα που εμποδί-
ζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, είναι:

• η αναποτελεσματικότητα των κυβερνήσεων να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά 
τη γραφειοκρατία και 

• η ανεπαρκής πρόσβαση των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης.

Είναι δύο προβλήματα που θα καλεστεί να αντιμετωπίσει όποιος ασχοληθεί με την επιχειρημα-
τικότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο στη σημερινή συγκυρία. Προφανώς δεν πρέπει 
να παραβλεφτούν και τα υπόλοιπα προβλήματα που αναφέρονται στη συγκεκριμένη έρευνα.

Υπάρχουν όμως και διαφορές μεταξύ των δύο κρατών. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέ-
ρεται η πολυνομία. Η πολυνομία για την Ελλάδα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα (και) 
για την άσκηση της επιχειρηματικότητας. Τα τελευταία 30 χρόνια στην Ελλάδα έχουν ψηφιστεί 
συνολικά πάνω από 4.000 νόμοι και έχουν εκδοθεί πάνω από 110.000 υπουργικές αποφάσεις. 
Το αποτέλεσμα είναι να έχει δημιουργηθεί ένα πολυδαίδαλο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο σε 
συνέργεια με:

• την έλλειψη της κωδικοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας,

• τη σύγχυση αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων δημοσίων υπηρεσιών,

• το πλήθος των νομοθετημάτων και την ασάφεια που χαρακτηρίζει ορισμένα από 
αυτά, (με αποτέλεσμα να απαιτούνται τακτικά ερμηνείες από τα νομικά τμήματα 
των συναρμόδιων για την κάθε υπόθεση δημοσίων υπηρεσιών, μερικές φορές δε 
αντικρουόμενες μεταξύ τους),

• τη μεγάλη γραφειοκρατία,

• την έλλειψη αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου,

• τον πολύ μεγάλο χρόνο αναμονής για την απονομή δικαιοσύνης από τα δικαστήρια, 

συμβάλλουν έτσι ώστε η διαφθορά και η παρανομία να μην έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσμα-
τικά μέχρι και σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Στην Κύπρο, το νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφώς 
μικρότερο, καλύτερα κωδικοποιημένο και άρα πιο αποτελεσματικό. Αξίζει να αναφερθεί ότι με 
βάση τα στοιχεία της τελευταίας διεθνούς έρευνας για τη διαφθορά μεταξύ 174 χωρών, η Ελλάδα 
κατατάσσεται στην 94η θέση, (τη χειρότερη μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε.) και χαρακτηρί-
ζεται ως χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα διαφθοράς σε αντίθεση με την Κύπρο, η 
οποία κατατάσσεται αντίστοιχα στην 29η θέση (Transparency International, 2013a&b).
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Η Ελλάδα και πιο πρόσφατα η Κύπρος είναι δύο χώρες που διανύουν μία περίοδο σοβαρής 
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Αντιμετωπίζουν σημαντική αύξηση της ανεργίας ιδιαίτερα 
στις νεαρές ηλικίες, (βλ. πίνακα 1), συρρίκνωση της εσωτερικής τους αγοράς, σοβαρά προβλή-
ματα στη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας, κ.λπ. Είναι όμως και δύο χώρες που:  

• διαθέτουν υψηλής μόρφωσης και εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό, ικανό να 
παράγει καινοτόμα και ποιοτικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και να 
προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές,

• διαθέτουν μεγάλη ποικιλία παραδοσιακών προϊόντων με μειωμένη όμως αναγνω-
ρισιμότητα στις διεθνείς αγορές,

• μπορούν και πρέπει να εκσυγχρονίσουν τη δημόσια διοίκηση τους, όπως και τις 
απαραίτητες υποδομές, έτσι ώστε να συμβάλλουν στην αναγκαία όσο ποτέ περαι-
τέρω ανάπτυξη (και) της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας,

• οι επιχειρηματίες τους μπορούν και πρέπει να στοχεύσουν στην ανάπτυξη πιστο-
ποιημένων και αναγνωρίσιμων προϊόντων και υπηρεσιών που θα καλύπτουν τις 
ανάγκες των καταναλωτών σε διεθνές επίπεδο και θα πληρούν όλες τις απαραί-
τητες προδιαγραφές των αγορών-στόχων. 

Στη συνέχεια, θα μελετηθεί ποια είναι η κατάσταση των δύο χωρών όσον αφορά στην εξωστρέ-
φεια τους. Οι εξαγωγές, οι εισαγωγές, το εμπορικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο υπηρεσιών της 
Ελλάδας και της Κύπρου, παρουσιάζονται στα διαγράμματα 10, 11 και 12.

 

Διάγραμμα 10. Αξία συνολικών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών από την Ελλάδα και την  
Κύπρο για την περίοδο 2004 - 2012, (σε εκατομμύρια €). Πηγή δεδομένων: Eurostat, 2013f; 

Τράπεζα της Ελλάδος, 2013α&β και Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 2013.

�.��
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Διάγραμμα 11. Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών στην Ελλάδα και στην Κύπρο για 
την περίοδο 2004 - 2012, (σε εκατομμύρια €). Πηγή δεδομένων: Eurostat, 2013f; 

Τράπεζα της Ελλάδος, 2013α&β και Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 2013.

 

Διάγραμμα 12. Εμπορικά ισοζύγια και ισοζύγια υπηρεσιών της Ελλάδας και της Κύπρου 
για τη χρονική περίοδο 2004 - 2012, (σε δις €). Πηγή δεδομένων: Eurostat, 2013f; 

Τράπεζα της Ελλάδος, 2013α&β και Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, 2013.
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Με βάση τα στοιχεία των διαγραμμάτων 10, 11 και 12, προκύπτουν τα ακόλουθα χρήσιμα όσο 
και σημαντικά συμπεράσματα:

1) Τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος είναι χώρες που:

• οι εξαγωγές τους βασίζονται περισσότερο στις υπηρεσίες απ' ότι στα αγαθά,

• εισάγουν περισσότερο αγαθά απ' ότι υπηρεσίες,

• εμφανίζουν πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών και 

• έλλειμμα στο εμπορικό τους ισοζύγιο.

2)  Ιδιαίτερα για την Ελλάδα:

• μετά τη σημαντική μείωση στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προς τρίτες 
χώρες που παρουσιάστηκε το 2009, υπάρχει μία σημαντική όσο και διαρκής 
αύξηση των εξαγωγών αγαθών μέχρι και σήμερα. Αντίθετα, η εξαγωγή 
υπηρεσιών δείχνει να μην ακολουθεί με το ίδιο τάχος την τάση αυτή. Αν και 
όλες οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το 2013 εξαιτίας της αναμενόμενης αύξησης 
της προσέλευσης τουριστών στη χώρα μας, οι εξαγωγές υπηρεσιών αναμέ-
νεται να παρουσιάσουν βελτίωση,

• οι εισαγωγές αγαθών στη χώρα μας από τα τέλη του 2008 και μετά έχουν 
συνολικά πτωτική τάση. Μάλιστα, το 2012 η αξία της εισαγωγής αγαθών 
προσέγγιζε την αντίστοιχη του 2005. Αντίθετα, οι εισαγωγές υπηρεσιών από 
το 2009 αυξήθηκαν ελάχιστα το 2010 και από τότε έχουν πολύ μικρή μείωση 
μέχρι και το 2012, 

• το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας από το 2008 μειώνεται διαρκώς μέχρι και 
σήμερα και μάλιστα το 2012 ήταν μικρότερο από το αντίστοιχο του 2003, ενώ 
βελτίωση παρουσιάζει και το ισοζύγιο υπηρεσιών από το 2009 μέχρι και το 
τέλος του 2012.

3) Για την Κύπρο:

• η εξαγωγή υπηρεσιών μετά το 2009 φαίνεται να σταθεροποιείται με μικρές 
διακυμάνσεις, ενώ με μικρή ανοδική τάση κινούνται οι εξαγωγές αγαθών,

• οι εισαγωγές αγαθών από το 2009 έχουν τάσεις σταθεροποίησης με μικρές 
διακυμάνσεις όπως και οι εισαγωγές υπηρεσιών, 

• το εμπορικό ισοζύγιο της Κύπρου από το 2010 μειώνεται διαρκώς ενώ το 
ισοζύγιο υπηρεσιών παρουσιάζει μικρές αυξομειώσεις.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι με βάση τα στοιχεία πολύ πρόσφατης μελέτης του Πανελληνίου 
Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών, (ΠΣΕ & ΚΕΕΜ, 
2013), όπως θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα και στη συνέχεια του βιβλίου: οι Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις (ΜμΕ) στην Ελλάδα καλύπτουν το 99,9% του συνόλου των επιχειρήσεων, καλύπτουν 
το 69,9% της οικονομικής προστιθέμενης αξίας και το 85,1% της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, 
(εξαιρείται ο χρηματοπιστωτικός). Στο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων, μόνο ποσοστό ίσο με 
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το 1,57% έχουν αναπτύξει εξαγωγικές δραστηριότητες, είτε συγκυριακά είτε σε μόνιμη βάση.

Τα στοιχεία αυτά, όπως και τα υπόλοιπα που παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο αυτό, είχαν ως 
στόχο να περιγράψουν στον αναγνώστη τα προβλήματα, τις εξελίξεις, τις προοπτικές όσο και 
την αναγκαιότητα για την περαιτέρω ανάπτυξη της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, ιδιαίτερα τώρα που τόσο η ελληνική όσο και η κυπριακή 
οικονομία και κοινωνία διανύουν μία κρίσιμη περίοδο της ιστορίας τους.

1.5 Σύνοψη
Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από τη μελέτη και την ανάλυση 
των στοιχείων που παρατέθηκαν στο συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι τα ακόλουθα:

1) Η επιχειρηματική εξωστρέφεια είναι μία διαδικασία η οποία θα πρέπει να απασχο-
λήσει σοβαρά τόσο τους υφιστάμενους όσο και τους μελλοντικούς επιχειρηματίες 
στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αποτελεί μία σοβαρή διέξοδο για την επιβίωση ή/και 
την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησής τους, ιδιαίτερα σε εποχές μεγάλης οικο-
νομικής κρίσης και συρρίκνωσης της εθνικής τους αγοράς.  

2) Ως διαδικασία, η εξωστρεφής επιχειρηματικότητα είναι σύνθετη και απαιτεί γνώσεις, 
έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, οργάνωση και σχεδιασμό, συστηματική και μεθο-
δική προσέγγιση, σοβαρή και επίμονη προσπάθεια.

3) Η ανάπτυξη της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας σε ένα κράτος δεν μπορεί και 
δεν πρέπει να είναι υπόθεση μόνο του επιχειρηματικού δυναμικού της. Απαιτεί τη 
συνεργασία και τη συνέργεια της πολιτείας, των επιχειρηματιών και της ίδιας της 
κοινωνίας. 

4) Για την ανάπτυξη της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, οι υφιστάμενοι και μελλο-
ντικοί επιχειρηματίες θα πρέπει να διερευνήσουν τις δυνατότητες που έχουν να 
παράγουν αναγνωρίσιμα, καινοτόμα, ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα και 
υπηρεσίες, τα οποία θα μπορούσαν να καλύψουν τις υφιστάμενες και να δημιουρ-
γήσουν νέες ανάγκες σε στοχευμένες ξένες αγορές, να προσπαθήσουν να αναπτύ-
ξουν σταθερές εμπορικές σχέσεις και να περιορίσουν τις ευκαιριακές πωλήσεις 
προϊόντων σε πλήθος αγορών που οδηγεί τελικά στον κατακερματισμό των διαθέ-
σιμων πόρων τους και τη μείωση της ανταγωνιστικότητας τους.

5) Η πολιτεία θα πρέπει να προσφέρει με τη σειρά της (και) στους επιχειρηματίες μία 
σύγχρονη, (e-government), λειτουργική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, 
ένα σταθερό και κωδικοποιημένο νομοθετικό πλαίσιο, ένα δίκαιο και απλό φορο-
λογικό σύστημα, να περιορίσει τη γραφειοκρατία και τη διαφθορά, να δημιουρ-
γήσει ή/και να εξελίξει περαιτέρω τις απαραίτητες υποδομές που θα συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την ομαλή 
χρηματοδότηση της εγχώριας επιχειρηματικότητας.
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Ι. Λεξικό όρων
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν – ΑΕΠ, (Gross Domestic Product - GDP): εκφράζει τη συνολική 
αξία, εκφρασμένη σε χρηματικές μονάδες, όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που 
παράγει μία χώρα κατά τη διάρκεια μίας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, συνήθως ενός 
έτους. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 
παράγονται εντός της επικράτειας μίας χώρας ακόμα και εάν αυτά παράγονται από εταιρίες 
ξένων συμφερόντων ή από αλλοδαπούς πολίτες.

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν - ΑΕΠ, (Gross National Product - GNP): εκφράζει τη συνολική αξία, 
εκφρασμένη σε χρηματικές μονάδες, όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγο-
νται από τους μόνιμους κατοίκους μίας χώρας κατά τη διάρκεια μίας συγκεκριμένης χρονικής 
περιόδου, συνήθως ενός έτους, ανεξάρτητα από τη χώρα που αυτοί μπορεί να τα παράγουν. 

Ανταγωνιστικότητα, (Competitiveness): σε επίπεδο εθνικού κράτους, (ή οικονομικής ένωσης 
κρατών όπως η Ε.Ε.), η ανταγωνιστικότητα αναφέρεται στην ικανότητα διατήρησης και βελτί-
ωσης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών του, υπό συνθήκες παγκοσμιοποίησης. Πιο αναλυ-
τικά, ως όρος αναφέρεται στην ικανότητα του κράτους να αυξήσει το πραγματικό εισόδημα, 
την απασχόληση, τις δυνατότητες και ευκαιρίες των πολιτών του. 

Διεθνής Επενδυτική Θέση, (International Investment Position): αποτυπώνει σε συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή, (συνήθως κάθε τέλος τριμήνου και τέλος έτους), το ύψος των απαιτήσεων 
και των υποχρεώσεων των κατοίκων μίας χώρας έναντι των κατοίκων των υπολοίπων κρατών, 
συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων χρυσού και των συναλλαγματικών διαθεσίμων του 
κράτους. Η διαφορά μεταξύ μόνο των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων αποτελεί την καθαρή 
επενδυτική θέση μίας χώρας.

Εμπορικό ισοζύγιο, (Trade balance): ισούται με τη διαφορά της αξίας των αγαθών που εξάγει 
μία χώρα και των αγαθών που εισάγει από ξένες χώρες. Όταν η αξία της εισαγωγής αγαθών σε 
μία χώρα είναι μεγαλύτερη από την αξία των αγαθών που εξάγει, τότε η χώρα αυτή παρουσι-
άζει έλλειμμα στο εμπορικό της ισοζύγιο.

Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα, (International business): ο όρος της εξωστρέφειας στην 
επιχειρηματικότητα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία ανάπτυξης διεθνών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από εθνικές επιχειρήσεις. Με την ευρύτερη έννοια της 
η εξωστρέφεια χρησιμοποιείται συχνά για να περιγράψει και τη διαδικασία επέκτασης των 
δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων από το τοπικό σε περιφερειακό ή/και εθνικό επίπεδο.

Ισοζύγιο εισοδημάτων, (Income balance): ισούται με τη διαφορά του συνόλου των αμοιβών 
των συντελεστών εργασίας, (π.χ. μισθών), και κεφαλαίου, (π.χ. τόκους από επενδύσεις 
στο εξωτερικό), σε κατοίκους μίας χώρας μείον τις αντίστοιχες πληρωμές σε κατοίκους του 
εξωτερικού.

Ισοζύγιο μεταβιβάσεων κεφαλαίου, (Capital transfers balance): ισούται με τη διαφορά των 
μονομερών εισπράξεων και πληρωμών μεταξύ των κατοίκων μίας χώρας από και προς το 
εξωτερικό που συνδέονται με επενδύσεις παγίου κεφαλαίου.
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Ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων, (Current transfers balance): ισούται με τη διαφορά μονο-
μερών τρεχουσών εισπράξεων και πληρωμών κατοίκων μίας χώρας από και προς το εξωτερικό 
που δε συνδέονται με επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν π.χ. οι 
επιδοτήσεις από την Ε.Ε. στους αγρότες ενός κράτους μέλους ή τα μεταναστευτικά εμβάσματα 
από το κράτος αυτό προς τρίτες χώρες. 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, (Current account balance): ισούται με τη διαφορά της αξίας 
όλων των αγαθών και των υπηρεσιών που εξάγει μία χώρα μείον την αξία των πληρωμών που 
γίνονται σε τρίτες χώρες για την εισαγωγή αγαθών και υπηρεσιών στην εγχώρια οικονομία. Πιο 
αναλυτικά, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ισούται με το άθροισμα του εμπορικού ισοζυ-
γίου μίας χώρας, του ισοζυγίου υπηρεσιών, του ισοζυγίου εισοδημάτων και του ισοζυγίου 
τρεχουσών μεταβιβάσεων. Εάν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών για μία χώρα είναι θετικό, 
τότε η χώρα παρουσιάζει πλεόνασμα ενώ εάν είναι αρνητικό έλλειμμα.

Ισοζύγιο υπηρεσιών, (Services balance): ισούται με τη διαφορά των εισπράξεων και των 
πληρωμών που αφορούν ανταλλαγή υπηρεσιών μεταξύ των κατοίκων μίας χώρας και τον 
υπόλοιπο κόσμο. Οι υπηρεσίες μπορεί να είναι ταξιδιωτικές, μεταφορικές, ασφαλιστικές, 
τραπεζικές, συμβουλευτικές, κ.ά.

Ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών, (Financial account): ισούται με τις χρηματικές 
ροές σε καθαρή βάση από συναλλαγές που δημιουργούν στις απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
των κατοίκων μίας χώρας από και προς το εξωτερικό. Οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις αυτές 
διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Τις Άμεσες Επενδύσεις των κατοίκων μίας χώρας προς το εξωτερικό και των 
κατοίκων των υπολοίπων χωρών προς αυτή.

β) Τις Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου, οι οποίες ισούνται με τη διαφορά απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων των κατοίκων μίας χώρας από και προς το εξωτερικό σε τίτλους. 
Οι τίτλοι διακρίνονται σε μετοχικούς τίτλους και χρεόγραφα (ομόλογα και μέσα 
χρηματαγοράς). 

γ) Τις Λοιπές επενδύσεις, στις οποίες καταγράφονται οι χρηματικές ροές από 
συναλλαγές μεταξύ των κατοίκων μίας χώρας από και προς το εξωτερικό που 
αφορούν κυρίως δάνεια και καταθέσεις.

δ) Τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα, ενός κράτους-μέλους της ζώνης του ευρώ 
σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), περιλαμβά-
νουν μόνο το νομισματικό χρυσό, τη «συναλλαγματική θέση» του στο Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο, τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα και τις απαιτήσεις της 
Κεντρικής Τράπεζας του κράτους-μέλους σε ξένο νόμισμα έναντι κατοίκων χωρών 
εκτός της ζώνης του ευρώ. Αντιθέτως, δεν περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις σε ευρώ 
έναντι κατοίκων χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ, τις απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα 
και σε ευρώ έναντι κατοίκων χωρών της ζώνης του ευρώ και τη συμμετοχή της 
εθνικής Κεντρικής Τράπεζας του κράτους-μέλους στο κεφάλαιο και στα συναλλαγ-
ματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ.
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Κατανάλωση, (Consumption): ισούται με τη δαπάνη που πραγματοποιούν οι κάτοικοι μίας 
χώρας για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών που επιθυμούν.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις - MμΕ, (Small and Μedium Εnterprises – SMEs): ως «ΜμΕ» 
νοούνται οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με βάση τα κριτήρια που θέτονται 
στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα στη σύσταση 2003/361 της Ε.Ε. Τα βασικά 
κριτήρια για την κατάταξη μίας επιχείρησης σε κάθε μία από τις προαναφερθέντες κατηγορίες, 
είναι: α) ο αριθμός των υπαλλήλων και β) ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ισολογισμού της. 
Έτσι, κάθε επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία και ανήκει στην κατη-
γορία των ΜμΕ, με βάση τα κριτήρια του πίνακα που ακολουθεί:

Τα όρια αυτά ισχύουν μόνον για τις μεμονωμένες επιχειρήσεις. 

Για τη συγγραφή του λεξικού όρων χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος, 
2013γ; ΕΟΟ, 2013 & Χλέτσος, 2008.

 

Κατηγορία 
επιχείρησης

Υπάλληλοι Κύκλος εργασιών

ή

Σύνολο ισολογισμού

Μεσαία < 250 ≤ 50 εκατ. € ≤ 43 εκατ. €

Μικρή < 50 ≤ 10 εκατ. € ≤ 10 εκατ. €

Πολύ μικρή < 10 ≤ 2 εκατ. € ≤ 2 εκατ. €
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ΙΙ. Ερωτήσεις κεφαλαίου
Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος ανάλογα με το εάν οι ακόλουθες προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες:

1. Οι σύγχρονες εξωστρεφείς επιχειρηματικές δραστηριότητες κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες 
κατηγορίες: το διεθνές εμπόριο αγαθών και το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών.

α) Σωστό.  

β) Λάθος.

2. Η Ε.Ε. των 27 κατέχει την πρώτη θέση στις εξαγωγές αγαθών προς τρίτες χώρες στην παγκόσμια 
κατάταξη.

α) Σωστό. 

β) Λάθος.

3. Το εμπορικό ισοζύγιο της Ε.Ε. των 27 παρουσιάζει έλλειμμα δηλαδή η Ε.Ε. εισάγει περισσότερα 
αγαθά απ' όσα εξάγει.

α) Σωστό.  

β) Λάθος.

4. Η Ε.Ε. των 27 έχει απολέσει μέρος του μεριδίου της στην παγκόσμια αγορά εξαγωγών από το 2001. 

α) Σωστό.  

β) Λάθος.

5. Ισχύει ότι με βάση τα στοιχεία πρόσφατης διεθνούς έρευνας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 
Κύπρο, τα δύο σημαντικότερα προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικό-
τητας είναι η γραφειοκρατία και η ανεπαρκής πρόσβαση των επιχειρήσεων σε πηγές χρηματο-
δότησης τους;

α) Σωστό.  

β) Λάθος.

6. Οι εξαγωγές της Ελλάδας και της Κύπρου βασίζονται περισσότερο στην εξαγωγή αγαθών από 
ότι υπηρεσιών.

α) Σωστό.  

β) Λάθος.
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7. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος έχουν θετικό εμπορικό ισοζύγιο.

α) Σωστό.  

β) Λάθος.

8. Μετά το 2009 η εξαγωγή αγαθών από την Ελλάδα προς τρίτες χώρες παραμένει σταθερή.

α) Σωστό.  

β) Λάθος.

9. Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της Κύπρου μειώνεται από το 2010.

α) Σωστό.  

β) Λάθος.

10. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία μόνο το 1,57% των ελλληνικών επιχειρήσεων 
έχουν αναπτύξει εξωστρεφείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.

α) Σωστό.  

β) Λάθος.
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Περίληψη
Ο βασικός σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να φέρει τον αναγνώστη σε μια πρώτη επαφή 
με την έννοια της επιχείρησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις προκλήσεις που συνοδεύουν 
τη δημιουργία μιας επιχείρησης και στην απαιτητική, επαγγελματική ζωή ενός επιχειρηματία, 
ειδικά στην περίπτωση που αποφασίσει να κινηθεί σε διεθνείς αγορές.

Λέξεις-κλειδιά: επιχείρηση, διεθνοποίηση, επιχειρηματική ικανότητα, ΜμΕ.

Μαθησιακοί στόχοι κεφαλαίου 
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κεφαλαίου, ο/η αναγνώστης/στρια θα:

α) γνωρίζει:

• τις επιχειρηματικές του δεξιότητες, μέσα από ένα σχετικό τεστ αυτό-αξιολόγησης,

• τα βασικά θέματα που πρέπει να αναλογιστεί πριν ξεκινήσει τη νέα του επιχείρηση,

β) κατανοεί:

• την έννοια της διεθνοποίησης και θα σχηματίσει μία συνολική εικόνα για το διεθνή 
προσανατολισμό των Ελλαδιτών και Κυπρίων επιχειρηματιών, βάσει στατιστικών 
ερευνών,

• τις βασικές κατευθύνσεις της διεθνοποίησης μιας επιχείρησης και τις ιδιαίτερες 
προκλήσεις που τη συνοδεύουν, με βάση σχετικές εμπειρίες επιχειρηματιών,

γ) είναι ικανός/ή:

• να καταλάβει την αναγκαιότητα της κατανόησης γλώσσας και κουλτούρας σε διεθνές 
επίπεδο, ως σημαντικό προαπαιτούμενο διεθνοποίησης μιας επιχείρησης.
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2.1 Εισαγωγή 
Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για το τι είναι μια επιχείρηση. Ο παρακάτω ορισμός αποτελεί τη βάση 
της λογικής που διέπει αυτό το κεφάλαιο, είναι ευρέως αποδεκτός και συνάδει με τα ευρωπαϊκά 
δεδομένα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, 2012).

Ένας άλλος παράγοντας που χαρακτηρίζει τη λειτουργία μιας επιχείρησης είναι το μέγεθός της: 
πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία; Ποια είναι τα σχετικά ευρωπαϊκά δεδομένα; Σύμφωνα με το άρθρο 
2 της σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 
και των μεσαίων επιχειρήσεων στην Ε.Ε., η οποία άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2005:

• Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) αποτε-
λείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους, και 
των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια €, ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια €.

• Στην κατηγορία των ΜμΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία 
απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους, και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργα-
σιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια €.

• Στην κατηγορία των ΜμΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία 
απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους, και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργα-
σιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια €.

Λιγότερο ξεκάθαρος είναι ο ορισμός του επιχειρηματία. Σχετικοί ορισμοί υπάρχουν πολλοί, 
κοινό στοιχείο των οποίων είναι η επιχειρηματική ικανότητα. Στην ενότητα με τον αντίστοιχο 
τίτλο, υπάρχει ένα τεστ αυτο-αξιολόγησης που επιτρέπει στον αναγνώστη να αποκτήσει μια 
πρώτη ιδέα για τις βασικές ικανότητες που χαρακτηρίζουν έναν επιχειρηματία. Πέρα από αυτές 
τις ικανότητες, απαιτούνται και κάποιες βασικές γνώσεις σε οικονομικά, διοικητικά και εμπο-
ρικά θέματα. Δεν είναι απαραίτητο να διαθέτετε εσείς αυτές τις γνώσεις – αρκεί να ξέρετε σε 
τι δεν είστε καλοί και να βρείτε τους κατάλληλους συνεργάτες για να συμπληρωθούν τα κενά.

Η διεθνοποιημένη πλευρά της επιχειρηματικότητας περιγράφεται στην ενότητα «Επιχειρηματική 
δραστηριοποίηση χωρίς σύνορα». Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι ισότιμα μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η αγορά τους αποτελεί μέρος της ενιαίας αγοράς των 27 χωρών-μελών της Ε.Ε. και 

Ορισμός
Σύμφωνα λοιπόν με τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), επιχείρηση θεωρείται 
κάθε οντότητα (ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή) που ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα. Η διατύπωση δεν είναι νέα και βασίζεται στην ορολογία που 
χρησιμοποιεί το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αποφάσεις του. Οι 
αυτοαπασχολούμενοι, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι προσωπικές εταιρείες ή οι 
ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα, μπορούν 
να θεωρηθούν επιχειρήσεις. Καθοριστικός παράγοντας, δηλαδή, είναι η οικονομική 
δραστηριότητα και όχι η νομική μορφή.

○
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των τριών χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, 
Νορβηγία), οι οποίες μετέχουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Οι επιχειρηματίες από 
τις χώρες αυτές έρχονται και διεκδικούν μερίδια της ελλαδικής και της κυπριακής αγοράς με τα 
ίδια δικαιώματα που έχετε και εσείς. Εφαρμόζουν πολιτική εξωστρέφειας στις επιχειρηματικές 
τους δραστηριότητες και σας ανταγωνίζονται. Κάτι ανάλογο θα πρέπει να κάνετε και εσείς, 
βγαίνοντας στη μεγάλη αγορά της Ε.Ε. και του ΕΟΧ, του μισού δισεκατομμυρίου καταναλωτών, 
και, εφαρμόζοντας ανάλογη πολιτική εξωστρέφειας, να διεκδικήσετε μερίδια από τις αγορές 
των προϊόντων ή των υπηρεσιών που σας ενδιαφέρουν.

Αυτή η προτροπή προκύπτει και από στατιστικά στοιχεία. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ασκούν είτε συγκυριακά είτε σε μόνιμη βάση, εξαγωγική δραστηριότητα 
συνολικά 12.000 επιχειρήσεις το 2011 (ποσοστό 1,57% του συνόλου). Στην Κύπρο, από το 2009 
παρουσιάστηκε αύξηση στον αριθμό όσων προτιμούν να εργάζονται ως υπάλληλοι, και παράλ-
ληλη μείωση σε αυτούς που δηλώνουν ότι θέλουν να έχουν τη δική τους επιχείρηση. Και για 
τις δύο χώρες, το καμπανάκι της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας πρέπει να αρχίσει 
να χτυπά εντονότερα, αν θέλουν να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στα δρώμενα της διεθνούς 
επιχειρηματικότητας.

Βέβαια, η διεθνοποίηση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η ενότητα «Πώς μπορώ να διεθνοποιήσω 
τις δραστηριότητες της εταιρίας μου» δίνει πρακτικές συμβουλές και κατευθύνσεις σε αυτό το 
θέμα. Το σημαντικό είναι να γίνει αντιληπτή η έννοια της εξωστρέφειας στην πληρότητά της: 
εξωστρέφεια δεν είναι μόνο η εξαγωγική πορεία μιας επιχείρησης αλλά ο γενικότερος διεθνής 
προσανατολισμός των λειτουργιών της, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στο διεθνή ανταγω-
νισμό, «εντός και εκτός έδρας». Αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει και εισαγωγή προϊόντων και 
υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι δεν 
υπάρχει μία συνταγή διεθνοποίησης για κάθε οικονομικό κλάδο της Ελλάδας και της Κύπρου. 
Τα βασικά όμως συστατικά θα είναι πάντα:

• Ένα επιχειρηματικό σχέδιο (θα συζητηθεί αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο).

• Συνεργασία με ειδικούς σε θέματα εξαγωγών – δικηγόρος, τραπεζίτης, λογιστής 
και ειδικός στις μεταφορές ή μια ειδική εταιρία συμβούλων για να σας παρέχει ένα 
σύνολο σχετικών συμβουλών.

• Συνεργασία με κατάλληλους εταίρους στις αγορές που θα στοχεύσετε.

• Κατανόηση της τοπικής γλώσσας και κουλτούρας (περιγράφονται οι βασικές αρχές 
στην ενότητα με τον αντίστοιχο τίτλο και θα παρουσιαστούν περισσότερες λεπτομέ-
ρειες σε επόμενα κεφάλαια).

��.����
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2.2 Η επιχειρηματική ικανότητα
Το να γίνεις επιχειρηματίας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το να είσαι επιτυχημένος επιχειρημα-
τίας είναι ακόμα δυσκολότερο. Έχεις το χαρακτήρα, τις ικανότητες και τις γνώσεις; Απάντησε 
αντικειμενικά στις παρακάτω ερωτήσεις για να δεις!

 ΝΑΙ        ΟΧΙ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

○   ○ 1. Θα σε περιέγραφε κάποιος τρίτος ως επίμονο/η;

○   ○ 2. Εξακολουθείς να επιδιώκεις τους στόχους σου, παρά τις όποιες δυσκολίες  
 συναντάς στην πορεία;

○   ○ 3. Παραμένεις αισιόδοξος μέσα σε «τρικυμίες»;

○   ○ 4. Σου αρκεί σαν κίνητρο η φιλοδοξία σου και η εσωτερική σου δύναμη;

○   ○ 5. Μπορείς να βρίσκεις νέες λύσεις σε προβλήματα και προκλήσεις;

○   ○ 6. Μπορείς να δουλεύεις σκληρά αν αυτό απαιτεί η ολοκλήρωση μιας εργασίας  
 ή μιας υποχρέωσης που έχεις αναλάβει; 

○   ○ 7. Είσαι διατεθειμένος/η να κάνεις θυσίες σήμερα, ως επένδυση για πιθανά  
 μελλοντικά οφέλη;

○   ○ 8. Είσαι διατεθειμένος/η να δουλεύεις για πολλές και απαιτητικές ώρες κάθε  
 μέρα;

○   ○ 9. Είσαι ανταγωνιστικός/ή;

○   ○ 10. Έχεις κάποια καινοτόμα ιδέα για την οποία πιστεύεις ότι υπάρχει σοβαρή  
 εμπορική προοπτική;

○   ○ 11. Μπορείς να παίρνεις γρήγορες αποφάσεις, περιστασιακά τουλάχιστον;

○   ○ 12. Είσαι διατεθειμένος/η να ρισκάρεις;

○   ○ 13. Είσαι προσαρμοστικός/ή σε αλλαγές;
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ΝΑΙ       ΟΧΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

○   ○ 14. Έχεις το σθένος μετά από μια αποτυχία να ξαναπροσπαθήσεις να πετύχεις  
 στη δουλειά ή στην υποχρέωση που έχεις αναλάβει, βρίσκοντας νέους τρόπους  
 να προσεγγίσεις το στόχο σου;

○   ○ 15. Στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, συνδέεσαι εύκολα με ανθρώπους σε    
 διάφορα επίπεδα;

○   ○ 16. Γενικά, συναναστρέφεσαι εύκολα με τον κόσμο;

○   ○ 17. Μπορείς να καθοδηγήσεις και να εμπνεύσεις;

○   ○ 18. Έχεις μάθει να αναλαμβάνεις τις ευθύνες των πράξεών σου;

○   ○ 19. Έχεις ποτέ εργαστεί σε θέση ευθύνης;

○   ○ 20. Η οικογένεια και οι φίλοι σου θα σε υποστήριζαν να ξεκινήσεις την δική σου  
 επιχείρηση;

○   ○ 21. Έχεις κάποιο δίκτυο γνωριμιών που θα μπορούσε να σε συμβουλεύσει και  
 να στηρίξει σε κάποιο επιχειρηματικό σου ξεκίνημα;

○   ○ 22. Πιστεύεις ότι έχεις τη συναισθηματική ωριμότητα να ανταπεξέλθεις στην   
 πίεση και στο άγχος μιας νέας εμπειρίας;

○   ○ 23. Ξέρεις ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης;

○   ○ 24. Ξέρεις τι είναι «ισολογισμός»;

○   ○ 25. Είσαι οργανωτικός;

Αν έχεις απαντήσει «Ναι» σε τουλάχιστον 18 ερωτήσεις τότε έχεις καλές πιθανότητες να ξεκινή-
σεις επιτυχημένα τη δική σου επιχείρηση. Διαφορετικά, καλό είναι να διερευνήσεις περαιτέρω 
τις ερωτήσεις στις οποίες απάντησες «Όχι», είτε βελτιώνοντας τις δικές σου γνώσεις και δεξι-
ότητες, είτε συνεργαζόμενος/η με κάποιους που τις έχουν ήδη. Το σημαντικότερο είναι να μην 
απογοητευτείς από τα «Όχι». Θεώρησε τις αντίστοιχες ερωτήσεις ως παραινέσεις βελτίωσης 
και όχι ως λόγους παραίτησης από τη διάθεση να ξεκινήσεις κάτι δικό σου.
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Η λέξη κλειδί, λοιπόν, είναι «διάθεση». Προφανώς δεν αρκεί, αλλά χωρίς αυτή δεν είσαι καν 
στο σημείο εκκίνησης. Ειδικά μάλιστα αν έχεις μια «ασφαλή» δουλειά, η διάθεση να αναλά-
βεις το ρίσκο ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος μπορεί να εξανεμιστεί. Αυτό δεν είναι κακό, 
αφού δεν είμαστε όλοι φτιαγμένοι για να γίνουμε επιχειρηματίες. Είσαι όμως τόσο πολύ 
ευχαριστημένος/η στην τωρινή σου απασχόληση που δε θα σε ενδιέφερε τουλάχιστον να 
σκεφτείς την πιθανότητα να κινηθείς επιχειρηματικά; Από την άλλη μεριά, πώς μπορείς να 
ξέρεις αν είναι η κατάλληλη στιγμή για να αφήσεις ό,τι κάνεις και να περάσεις στον κόσμο του 
επιχειρείν; Ορίστε λοιπόν 10 βασικές ερωτήσεις που πρέπει να κάνεις στον εαυτό σου πριν 
ξεκινήσεις το νέο σου εγχείρημα.

1. Είσαι ευχαριστημένος με την τωρινή σου απασχόληση; Αν όχι, τότε έχεις ένα 
πρώτο κίνητρο να σκεφτείς κάτι διαφορετικό. Αλλά μην παραιτηθείς αμέσως! Η 
δημιουργία μιας νέας επιχείρησης απαιτεί πρώτα τη δημιουργία ενός επιχειρημα-
τικού σχεδίου (θα αναλυθεί σε επόμενο κεφάλαιο), οπότε μέχρι να το ετοιμάσεις, 
καλό είναι να διατηρήσεις την τωρινή σου δουλειά και το μισθό σου.

Σχήμα 1. Δέκα ερωτήσεις που πρέπει να σκεφτείς πριν ξεκινήσεις τη νέα σου επιχείρηση.



39

02 / Η επιχειρηματική ικανότητα και δραστηριότητα στο διεθνές περιβάλλον / Κωνσταντίνος Κούτσικος

2. Πώς θα οργανώσεις τη νέα σου ημερήσια ρουτίνα; Το να αφήσεις τη δουλειά 
σου και να ξεκινήσεις μια επιχείρηση σου δίνει σίγουρα βαθμούς ελευθερίας, 
αλλά σου δίνει και τη δικαιολογία «θα το κάνω αργότερα». Όπως και στην τωρινή 
σου απασχόληση, η ρουτίνα και η οργάνωση είναι χρήσιμα συμπληρώματα της 
ελευθερίας.

3. Πού θα βρεις κεφάλαια για το νέο σου εγχείρημα; Αυτό είναι συνήθως το υπ’ 
αριθμόν 1 εμπόδιο στην έναρξη μιας επιχείρησης. Το να πεις «θα τα βρω στην 
πορεία» δυστυχώς περιέχει το ρίσκο να μην τα βρεις. Και πάλι, η οργάνωση και ο 
σχεδιασμός παίζουν τον πρώτο λόγο. Η έναρξη λειτουργίας και η έναρξη κερδοφο-
ρίας μιας επιχείρησης γίνονται συνήθως σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, οι οποίες 
μπορεί να απέχουν μεταξύ τους αρκετά (δεν είναι περίεργο η κερδοφορία να επέλθει 
2 - 3 χρόνια αργότερα). Ο σχεδιασμός των οικονομικών αναγκών της επιχείρησης πριν 
τη λειτουργία της θα σε βοηθήσει να επικεντρώσεις την ενέργειά σου στην επέκταση 
της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, και όχι στο που θα βρεις 
χρήματα για να πληρώσεις τους λογαριασμούς της στο τέλος του μήνα.

4. Έχεις κάποιο σχέδιο για να καλύψεις μη αναμενόμενα κόστη; Είναι καλό να μην 
περιμένεις ότι όσα έχεις σχεδιάσει στο επιχειρηματικό σου σχέδιο θα υλοποιηθούν 
ακριβώς όπως θέλεις. Για αυτό, είτε φροντίζεις να προϋπολογίσεις ελαφρώς αυξη-
μένες ανάγκες σε κεφάλαια, είτε σκέφτεσαι εξ αρχής τι μπορείς να κάνεις σε περί-
πτωση που χρειαστείς επιπλέον χρήματα.

5. Είσαι διατεθειμένος/η να αναλάβεις πολλαπλούς ρόλους στη νέα εταιρία; Εκτός 
αν έχεις πολλά χρήματα για να προσλάβεις προσωπικό, το πιθανότερο είναι ότι 
τουλάχιστον στην αρχή θα πρέπει να ασχολείσαι με τις πωλήσεις, το λογιστήριο 
και ίσως και την καθαριότητα του γραφείου σου. Μπορείς ή δε σου το επιτρέπει ο 
εγωισμός σου;

6. Ξέρεις σε τι είσαι καλός – και σε τι δεν είσαι; Αν η απάντηση στην προηγούμενη 
ερώτηση είναι θετική, πρέπει να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου, τι πραγμα-
τικά μπορείς και σου αρέσει να κάνεις και πώς θα μπορούσες να ξεπεράσεις και να 
καλύψεις αυτά που δε μπορείς να κάνεις καλά, π.χ. να παρακολουθήσεις κάποια 
σεμινάρια πωλήσεων, αν δεν είσαι καλός/ή στις πωλήσεις. Ή να συνεργαστείς με 
κάποιον/α που να είναι καλός σε αυτό το αντικείμενο. Γενικά, αν καταλήξεις ότι 
δεν μπορείς να καλύψεις τα σημεία στα οποία έχεις σοβαρές αδυναμίες, ίσως είναι 
καλύτερο να συνεχίσεις στην τωρινή σου απασχόληση.

7. Ξέρεις τι πελάτες και τι ανταγωνιστές θα έχεις; Δε χρειάζεται πλήρης έρευνα 
αγοράς για να αποκτήσεις μία εικόνα για τους πιθανούς πελάτες και ανταγωνιστές 
σου. Ούτε χρειάζεται να αφήσεις την τωρινή σου απασχόληση για να κάνεις λεπτο-
μερή ανάλυση αγοράς. Αυτό είναι κάτι που μπορείς να κάνεις παράλληλα.

8. Έχεις την στήριξη της οικογένειάς σου και των ανθρώπων που εν γένει σε στηρί-
ζουν σε δύσκολες αποφάσεις; Στο τέλος της ημέρας, θα επιστρέψεις σε κάποιο 
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σπίτι, θα μοιραστείς τα προβλήματα και τις δυσκολίες με κάποιους που μπορούν να 
σε συμβουλεύσουν, να σε βοηθήσουν και γενικά να σε στηρίξουν. Ξέρουν τι θέλεις 
να ξεκινήσεις; Τι πιστεύουν για αυτό; Αν είναι αρνητικοί, ίσως πρέπει να το ξανασκε-
φτείς σε περισσότερο βάθος. Όχι απαραίτητα να παραιτηθείς από την ιδέα αλλά να 
τη ξανασκεφτείς. Αν δε μπορείς να πείσεις αυτούς που σε ξέρουν, είσαι σίγουρος/η 
ότι μπορείς να πείσεις αυτούς που δε σε ξέρουν (δηλαδή τους νέους πελάτες της 
εταιρίας σου);

9. Έχεις πλάνο Β; Μα να έχω πλάνο Β πριν καν ξεκινήσω την εταιρία; Ναι. Ένας νέος 
επιχειρηματίας συνήθως επικεντρώνεται 100% στο νέο εγχείρημα. Πολύ λογικό 
αλλά όχι απαραίτητα σωστή επιχειρηματική τακτική. Καλό είναι να έχεις διατηρήσει 
σχέσεις με παλιούς συνεργάτες και πρώην εργοδότες, ώστε αν τα πράγματα δεν 
πάνε καλά να έχεις, έστω και τυπικά, κάποιες επιλογές.

10. Πώς θα διατηρήσω επαγγελματικές σχέσεις (π.χ. με τον πρώην εργοδότη μου); 
Η λογική επόμενη ερώτηση. Δεν υπάρχει λόγος να παραιτηθείς από την τωρινή 
σου απασχόληση εν μέσω ύβρεων ή τυμπανοκρουσιών για το πόσο χαρούμενος/η 
είσαι που φεύγεις. Όπως με όλους τους χωρισμούς, όσο πιο ήρεμα τόσο πιο καλά. 
Καταρχάς, ενημέρωσε τον εργοδότη σου αρκετό καιρό πριν αποχωρήσεις, ώστε να 
βρεθεί αντικαταστάτης σου, πιθανώς να τον/την εκπαιδεύσεις στο αντικείμενο της 
εργασίας σου, κ.λπ. Θα ήταν επίσης καλό να ενημερώσεις τον εργοδότη σου για τα 
νέα σου σχέδια. Ποτέ δεν ξέρεις ποιος μπορεί να είναι ο πρώτος σου πελάτης!

2.3 Επιχειρηματική δραστηριοποίηση χωρίς σύνορα
Ανεξάρτητα από το αν θέλετε να ξεκινήσετε μια νέα επιχείρηση ή αν έχετε ήδη δική σας επιχεί-
ρηση, το γενικό επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο θα κληθείτε να λειτουργήσετε χαρακτη-
ρίζεται από μία λέξη: διεθνοποίηση.

Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι ισότιμα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αγορά τους αποτελεί μέρος 
της ενιαίας αγοράς των 27 χωρών-μελών της Ε.Ε. και των τριών χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης 
Ελευθέρων Συναλλαγών (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), οι οποίες μετέχουν στον Ευρωπαϊκό 
Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Οι επιχειρηματίες από τις χώρες αυτές έρχονται και διεκδικούν μερίδια 
της ελλαδικής και της κυπριακής αγοράς με τα ίδια δικαιώματα που έχετε και εσείς. Εφαρμόζουν 

Ορισμός
Στη διεθνή βιβλιογραφία, ως διεθνοποιημένη χαρακτηρίζεται μία επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται σε περισσότερες των 3 ξένων αγορών και το ύψος των εσόδων 
της από την εξαγωγική αυτή δραστηριότητα υπερβαίνει το 20% του συνολικού 
ετήσιου κύκλου εργασιών της.

○
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πολιτική εξωστρέφειας στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και σας ανταγωνίζονται. Κάτι 
ανάλογο θα πρέπει να κάνετε και εσείς, βγαίνοντας στη μεγάλη αγορά της Ε.Ε. και του ΕΟΧ, του 
μισού δισεκατομμυρίου καταναλωτών, και εφαρμόζοντας ανάλογη πολιτική εξωστρέφειας, να 
διεκδικήσετε μερίδια από τις αγορές των προϊόντων ή των υπηρεσιών που σας ενδιαφέρουν. 

Οι θετικές προοπτικές από μια τέτοια μετάβαση είναι σημαντικές:

• Θα μπορέσετε να επεκτείνετε τη διάρκεια «ζωής» των υπαρχόντων προϊόντων και 
υπηρεσιών σας, πουλώντας τα σε νέες αγορές.

• Θα ελαττώσετε την εξάρτησή σας από την τοπική σας αγορά.

• Θα έχετε διέξοδο από την ύφεση των αγορών της Ελλάδας και της Κύπρου.

• Θα αποκτήσετε εμπειρία στο διεθνή ανταγωνισμό – κάτι που θα χρειαστείτε 
όταν διεθνείς ανταγωνιστές χτυπήσουν την πόρτα της τοπικής σας αγοράς, όπως 
προαναφέρθηκε.

Σε κάθε περίπτωση, θα έχετε τη δυνατότητα να μεγαλώσετε τον κύκλο εργασιών της επιχεί-
ρησής σας και να ξεφύγετε από τα περιορισμένα μεγέθη αγορών της Ελλάδας και της Κύπρου.

2.3.1 Τι λένε οι αριθμοί για την Ελλάδα 
Για την καλύτερη κατανόηση των διαφορετικών πλευρών της διεθνοποίησης, θα πρέπει να 
αναλυθούν μερικά στατιστικά στοιχεία (ΠΣΕ, 2013). Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το 2012 δραστηριοποιούνταν συνολικά 760.000 επιχει-
ρήσεις (από 860.000 το 2007). Εξ αυτών, οι ΜμΕ αντιπροσωπεύουν το 99,9% του συνόλου των 
επιχειρήσεων και καλύπτουν το 69,9% της οικονομικής προστιθέμενης αξίας και το 85,1% της 
απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (εξαιρείται ο χρηματοπιστωτικός). Ειδικά στους τομείς της 
υψηλής τεχνολογίας, δραστηριοποιείται το 24% των ΜμΕ. 

Τον Ιανουάριο του 2013, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ), δημοσιοποίησε τα αποτε-
λέσματα έρευνας επί των εγγραφών νέων μελών στον ΠΣΕ και στα Μητρώα Εξαγωγέων των 
Εμπορικών Επιμελητηρίων της Ελλάδας κατά την περίοδο 2010 - 2012. Σύμφωνα με την έρευνα 
αυτή, έχουν αποκτήσει εξωστρεφή προσανατολισμό συνολικά περίπου 2.000 επιχειρήσεις. Οι 
επιχειρήσεις αυτές, είτε ιδρύθηκαν με σκοπό την άσκηση εξαγωγικής δραστηριότητας, είτε 
απέκτησαν εξωστρεφή προσανατολισμό για πρώτη φορά, σε αυτή τη χρονική περίοδο, ενώ 
τα προηγούμενα χρόνια η παραγωγική και εμπορική τους δραστηριότητα απευθύνονταν κατ’ 
αποκλειστικότητα στην εγχώρια αγορά. Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται αυτά τα 
στατιστικά ευρήματα ανά κατηγορία (ΠΣΕ, 2013).

Δυστυχώς όμως και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στην Ελλάδα 
ασκούν, είτε συγκυριακά είτε σε μόνιμη βάση, εξαγωγική δραστηριότητα συνολικά 
12.000 επιχειρήσεις το 2011 (ποσοστό 1,57% του συνόλου).*
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Διάγραμμα 1. Ελλάδα - Νέοι εξαγωγείς ανά κλάδο. Πηγή: ΠΣΕ, 2013.

Α. Κλάδος δραστηριότητας
Το 30% των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στα Τρόφιμα, ενώ ακολουθούν στη 2η θέση, με 
ποσοστό 10% τα Μηχανήματα - Εξοπλισμοί, στην 3η θέση οι Μεταφορές - Υλικό Μεταφορών 
και στην 4η θέση, με ποσοστό 6,6% οι Εκτυπώσεις - Προϊόντα Συσκευασίας. Ο ήδη εξωστρεφής 
κλάδος των Δομικών Υλικών εκπροσωπείται με ποσοστό 5%, όπως επίσης και ο κλάδος Ενδυσης 
- Υπόδησης. Ίδιο ποσοστό συγκεντρώνουν και οι Σύμβουλοι Εξαγωγών - Αντιπρόσωποι - Μεσίτες 
(5%), επιβεβαιώνοντας την τάση ανάπτυξης υποστηρικτικών προς τις εξαγωγές υπηρεσιών και 
προϊόντων στην ελλαδική αγορά.

Χαμηλότερα στην κατάταξη βρίσκονται τα Πλαστικά Είδη (3,3%), η Πληροφορική - Λογισμικό 
(3,3%), Φάρμακα - Καλλυντικά (3,3%), Χημικά - Λιπάσματα (3,3%), Κοσμήματα (3,3%). Με 
μικρότερες εμφανίσεις, συνθέτοντας την επιλογή ΑΛΛΟΙ ΚΛΑΔΟΙ, εμφανίζονται δραστηριό-
τητες όπως είδη οικιακής χρήσης, οχήματα - σκάφη, είδη λαϊκής τέχνης κ.ά. Η κατηγορία αυτή 
συγκεντρώνει ποσοστό 12%, συνιστώντας σε απόλυτα μεγέθη το δεύτερο μεγαλύτερο κλάδο 
της ανάλυσης και επιβεβαιώνοντας την επέκταση της «πρόθεσης εξωστρέφειας» σε ένα ευρύ 
φάσμα κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.
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Διάγραμμα 2. Ελλάδα - Νέοι εξαγωγείς ανά έδρα. Πηγή: ΠΣΕ, 2013.

Β. Έδρα 
Συντριπτική είναι η κυριαρχία της Αττικής σε ό,τι αφορά στις έδρες και τη γεωγραφική κατα-
νομή των νέων εξαγωγικών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, έδρα στην Περιφέρεια της Αττικής 
δηλώνει το 75% των επιχειρήσεων του δείγματος. 

Το ποσοστό αυτό επιβεβαιώνει την πρωτοκαθεδρία της Αττικής συνολικά στη συμμετοχή της 
στη σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών και το χαρακτηρισμό της ως πρωτεύουσα της εξωστρέ-
φειας στην Ελλάδα. Ετησίως ποσοστό άνω του 52% των συνολικών ελλαδικών εξαγωγών πραγ-
ματοποιείται από επιχειρήσεις με έδρα την Αττική, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΠΣΕ. 
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετές από τις νέες εξαγωγικές επιχειρήσεις ενδέχεται να 
έχουν εγγραφεί στα Μητρώα του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και του Συνδέσμου 
Εξαγωγέων Κρήτης.

Στην έρευνα του ΠΣΕ, την Αττική ακολουθούν με ποσοστά στα επίπεδα του 5% η Μακεδονία, 
η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος. Το γεωγραφικό χάρτη των Νέων Εξαγωγέων συμπληρώ-
νουν η Θεσσαλία (3,3%), η Δυτική Ελλάδα (3,3%) και η Κρήτη (1,6%).
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2.3.2 Τι λένε οι αριθμοί για την Κύπρο 
Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο Επιχειρηματικότητας 2012, στην Κύπρο, πάνω από 4 στους 10 
(45%) δηλώνουν ότι θα προτιμούσαν να έχουν τη δική τους επιχείρηση, σε σύγκριση με το 37% 
που είναι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών. 

Στο διάγραμμα 3 φαίνονται συγκριτικά στοιχεία με τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η σημαντική παρατήρηση είναι ότι από το 2009 συνέβη μία μεγάλη αλλαγή στην Κύπρο, σε 
σχέση με τη διάθεση των Κυπρίων να αναλάβουν επιχειρηματικό ρίσκο: υπάρχει αύξηση σε 
όσους προτιμούν να εργάζονται ως υπάλληλοι (+17%), με παράλληλη μείωση αυτών που δηλώ-
νουν ότι θέλουν να έχουν τη δική τους επιχείρηση (-21%).

Ένα ακόμα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που εμφανίζεται στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου 
σχετίζεται με την πίστη των Κυπρίων στη δυνατότητα δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης στα 
επόμενα πέντε χρόνια. Σε ποσοστό 18%, οι ερωτηθέντες απάντησαν ότι δε θεωρούν δυνατή 
την έναρξη μιας επιχείρησης γιατί δε διαθέτουν ικανοποιητικά κεφάλαια και δε θεωρούν ότι 

Διάγραμμα 3. Κύπρος – Προτίμηση απασχόλησης. Πηγή: European Commission, 2013.
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μπορούν να βρουν χρηματοδότηση για ένα νέο εγχείρημα. Μάλιστα, το 38% των ερωτηθέντων 
θεωρεί ότι το οικονομικό κλίμα δεν είναι καλό για την έναρξη μιας επιχείρησης – τριπλάσιο 
ποσοστό από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτό το τελευταίο εύρημα δείχνει και τη δυσκολία 
ανάληψης επιχειρηματικού ρίσκου, τόσο για τους Κύπριους όσο και για τους Έλληνες: από τη 
μια μεριά, δεν πιστεύουν ότι υπάρχουν οι πηγές χρηματοδότησης για να αντλήσουν κεφάλαια, 
ενώ από την άλλη, η μισθωτή εργασία, αν και βρίσκεται σε διαρκή κίνδυνο λόγω της παρατετα-
μένης οικονομικής ύφεσης, τουλάχιστον παρέχει τα προς το ζην.

Παρόλα αυτά, περισσότεροι Κύπριοι έχουν ξεκινήσει δική τους εταιρία κάποια στιγμή στην επαγ-
γελματική τους καριέρα (39%), σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι στο 23%. 

Διάγραμμα 4. Κύπρος - Διάθεση ανάληψης επιχειρηματικού ρίσκου. Πηγή: European Commission, 2013.

Ερώτηση: Γιατί δεν θα σας ήταν εφικτό να ξεκινήσετε 
ελεύθερο επάγγελμα μέσα στα επόμενα 5 χρόνια;
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2.4 Πώς μπορώ να διεθνοποιήσω τις δραστηριότητες της εταιρίας μου

2.4.1 Διεθνοποίηση σημαίνει εξαγωγές
Η μετάβαση στην αρένα των διεθνών αγορών δεν είναι ούτε εύκολη ούτε προφανής υπόθεση. 
Κατ’ ελάχιστον, πρέπει να σκεφτείτε κάποια βασικά ερωτήματα:

• Η ξένη αγορά που στοχεύω γνωρίζει το προϊόν ή την υπηρεσία μου; Αν όχι, ετοιμα-
στείτε να επενδύσετε χρόνο και χρήμα για να σας γνωρίσουν οι νέοι σας κατανα-
λωτές - στόχοι. Μην τρομάζετε. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Αν είστε οι πρώτοι 
που θα καλύψετε μία δεδομένη ανάγκη τους, τότε το προϊόν ή η υπηρεσία σας θα 
γίνει συνώνυμο με την εταιρία σας, προσδίδοντάς της ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα 
για την προώθηση και επιπλέον προϊόντων/υπηρεσιών σας.

Διάγραμμα 5. Κύπρος - Εμπειρία στην ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου. Πηγή: European Commission, 2013.

Ερώτηση: Είχατε ποτέ ξεκινήσει εταιρία ή είστε στη διαδικασία έναρξης εταιρίας;
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• Νιώθετε άνετα με τη χώρα στην οποία θα επεκταθείτε; Σίγουρα θα χρειαστεί να 
ταξιδέψετε εκεί, να γνωρίσετε τοπικούς αντιπροσώπους, επιχειρηματίες, κ.λπ. Αν 
δεν αντιλαμβάνεστε την τοπική κουλτούρα, ξανασκεφτείτε το όλο εγχείρημα.

• Μήπως πρέπει να επεκταθώ ταυτόχρονα σε πολλές αγορές, αφού υπάρχει μεγάλο 
ενδιαφέρον για τα προϊόντα/υπηρεσίες μου; H πειθαρχία και η υπομονή παραμέ-
νουν σημαντικές αρετές ενός επιτυχημένου επιχειρηματία. 

Αν οι απαντήσεις σας σε αυτές τις ερωτήσεις δεν είναι θετικές δε σημαίνει ότι δεν είστε έτοιμοι 
να κινηθείτε επιχειρηματικά εκτός συνόρων. Ίσως χρειάζεται απλά να επιλέξετε καλύτερα τη 
ξένη αγορά στην οποία θα στοχεύσετε. Ο πλανήτης μας είναι αρκετά μεγάλος και σίγουρα 
υπάρχει κάποιο τμήμα αγοράς σε κάποια χώρα που να μπορεί να ικανοποιηθεί από το προϊόν ή 
η υπηρεσία σας.

Σε κάθε περίπτωση, παρουσιάζονται 10 βασικά θέματα που πρέπει να έχετε σκεφτεί για να 
μπορέσετε να πετύχετε στη διεθνοποίηση της εταιρίας σας.

1. Στη χώρα σας, η εταιρία λειτουργεί απρόσκοπτα; Για παράδειγμα εάν πρέπει να 
λείψετε μερικές ημέρες σε επαγγελματικό ταξίδι σε μία από τις νέες ξένες αγορές 
που στοχεύετε, η εταιρία θα εξακολουθεί να λειτουργεί σωστά; 

2. Έχετε το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για διεθνή πορεία; Εσείς ή κάποιος από 
τα βασικά στελέχη της επιχείρησής σας πρέπει να ηγηθεί της νέας προσπάθειας, και 
σιγά - σιγά να δημιουργήσει μια ομάδα με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες 
για πωλήσεις και μάρκετινγκ στο εξωτερικό. Αν δεν υπάρχει κάποιος ή κάποιοι με 
κατάλληλα προσόντα τότε, είτε πρέπει να εκπαιδεύσετε υπάρχοντα στελέχη, είτε να 
προσλάβετε τα κατάλληλα άτομα.

3. Πώς θα προσαρμοστείτε στην τοπική κουλτούρα; Υπάρχουν χώρες όπως η Γαλλία και 
η Ιαπωνία που σχεδόν θεωρούν δεδομένο ότι τα προϊόντα και υπηρεσίες που εισάγουν 
πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στην τοπική τους κουλτούρα, π.χ. η ετικέτα του προϊό-
ντος σας πρέπει να είναι γραμμένη και στην τοπική γλώσσα, σωστά μεταφρασμένη – όχι 
λέξη προς λέξη αλλά με προσαρμογή του μηνύματός σας στην τοπική καθομιλουμένη.

4. Αν χρειαστείτε τοπικούς συνεργάτες, είστε σίγουροι ότι θα βρείτε τους κατάλλη-
λους στη χώρα που επιλέξατε; Αν όλα πάνε κατ’ ευχή, θα πρέπει π.χ. να προσλά-
βετε τοπικούς υπαλλήλους, ή να συνεργαστείτε με κάποια τοπική διαφημιστική 
εταιρία. Αυτά τα ζητήματα καλό είναι να τα σκεφτείτε πριν προκύψουν, έτσι ώστε 
να μην εγκλωβιστείτε σε μια αγορά που τελικά θα έχετε μικρή προοπτική επέκτασης 
γιατί δεν θα έχετε το κατάλληλο τοπικό ανθρώπινο δυναμικό για να υλοποιήσει τα 
σχέδιά σας.

5. Ξέρετε πώς να προωθήσετε τα προϊόντα/υπηρεσίες σας στο εξωτερικό; Για παρά-
δειγμα, στην Κίνα και στη Μέση Ανατολή, η τοπική επιχειρηματική κουλτούρα χαρα-
κτηρίζεται συχνά από πολλές συζητήσεις μέχρι να πειστούν (ή όχι) οι τοπικοί επιχει-
ρηματίες να εισάγουν τα προϊόντα σας, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ όπου οι χρόνοι είναι 
μεν συντομότεροι αλλά απαιτείται πλήρης ευθύτητα και διαφάνεια.
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6. Γνωρίζετε τον τοπικό ανταγωνισμό; Δεν έχετε να ανταγωνιστείτε μόνο άλλους 
επιχειρηματίες από άλλες χώρες που στοχεύουν στην ίδια αγορά, και μπορεί, όπως 
και εσείς, να μην την γνωρίζουν καλά. Υπάρχουν και οι τοπικοί ανταγωνιστές, που 
έχουν προφανή πλεονεκτήματα σε θέματα γλώσσας, κουλτούρας και προσβάσεων, 
και που πρέπει να αναλογιστείτε από πριν.

7. Μήπως πρέπει να συνεργαστείτε με κάποια τοπική επιχείρηση (στη χώρα που 
στοχεύετε); Ένας τοπικός εταίρος μπορεί να βοηθήσει στις πωλήσεις, κρατώντας 
τα σχετικά κόστη χαμηλότερα από το να υλοποιήσετε τη διεθνοποίησή σας με 
βάση την Ελλάδα ή την Κύπρο. Η εύρεση ενός εταίρου δεν είναι ούτε εύκολη ούτε 
γρήγορη υπόθεση καθώς πρέπει να «ταιριάξετε» τόσο σε προσωπικό όσο και σε 
επαγγελματικό επίπεδο.

8. Μήπως απλά να διεθνοποιηθείτε μέσω του Διαδικτύου; Είναι σίγουρα μία λύση 
που πρέπει να σκεφτείτε, αν δε θέλετε να έχετε πλήρη είσοδο σε μία αγορά. Σε 
αυτήν την περίπτωση, καλό είναι να μεταφράσετε τον ιστότοπό σας στη γλώσσα της 
τοπικής αγοράς στην οποία θα απευθυνθείτε, και ίσως να δέχεστε πληρωμές για τα 
προϊόντα/υπηρεσίες σας στο τοπικό νόμισμα. 

9. Διαθέτετε εν γένει τους οικονομικούς πόρους για να διεθνοποιηθείτε; Θυμάστε 
τις αντίστοιχες σκέψεις που κάνατε όταν ξεκινήσατε την εταιρία σας στην Κύπρο 
ή στην Ελλάδα; Πρέπει να ετοιμάσετε αντίστοιχο επιχειρηματικό σχέδιο, λαμβάνο-
ντας υπόψη όλα τα παραπάνω.

10. Γνωρίζετε τις διαδικασίες εισαγωγής και γενικά τους τοπικούς κανονισμούς 
λειτουργίας (στη χώρα που στοχεύετε); Η γραφειοκρατία ζει και βασιλεύει σε κάθε 
χώρα στον πλανήτη μας, οπότε καλό είναι να γνωρίζετε τι απαιτείται ώστε π.χ. να 
μη βρεθείτε στη δυσάρεστη θέση να μάθετε ότι τα προϊόντα σας έχουν κρατηθεί 
στο τοπικό τελωνείο, γιατί δε συνοδεύονται από κάποια απαραίτητα πιστοποιητικά.

Από τις παραπάνω ερωτήσεις, συνήθως αυτή στην οποία επικεντρώνονται οι επιχειρηματίες 
είναι η πέμπτη: πώς βρίσκω κάποιον τοπικό εταίρο, για τη βέλτιστη προώθηση και διανομή των 
προϊόντων μου; Ο λόγος που αυτή η ερώτηση έχει συνήθως προτεραιότητα είναι γιατί πολλές 
φορές, τέτοιοι τοπικοί διανομείς ουσιαστικά αγοράζουν το προϊόν σας, το αποθηκεύουν και 
το μεταπωλούν στην τοπική τους αγορά με το περιθώριο κέρδους που τους ικανοποιεί. Άρα 
σας γλυτώνουν από τον κόπο να φτάσετε μέχρι τον τοπικό καταναλωτή από μόνοι σας, αλλά 
αρκετές φορές αυτό συνεπάγεται και λιγότερο δικό σας έλεγχο στη διαδρομή μεταξύ τοπικού 
εταίρου - τελικού τοπικού καταναλωτή.

Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να διερευνήσετε τις επιλογές σας σε αυτό το θέμα:

• Σαν πρώτο βήμα, μπορείτε να ψάξετε αν κάποιος εταίρος στον εμπορικό χώρο που 
σας ενδιαφέρει δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. Αυτό διευκολύνει 
προφανώς την επαφή με αυτήν την επιχείρηση για να σχηματίσετε γρήγορα άποψη 
αν μπορείτε να συνεργαστείτε, τουλάχιστον σε επίπεδο βασικής συνεννόησης.

• Περαιτέρω, εμπορικά επιμελητήρια στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ξένα επιμελητήρια 
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στην Ελλάδα και στην Κύπρο (π.χ. το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο).

• Σύμβουλοι εξαγωγών.

• Τα εμπορικά τμήματα ξένων πρεσβειών μπορούν να βοηθήσουν προς αυτήν την 
κατεύθυνση. 

Επιπλέον, αν είστε άνετοι με τη χρήση του Διαδικτύου, τότε έχετε έναν εξαιρετικό σύμμαχο κυρι-
ολεκτικά στα χέρια σας. Μπορείτε να αναζητήσετε εταίρους στις χώρες που σας ενδιαφέρουν, να 
επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά μαζί τους, να συνομιλήσετε μαζί τους δωρεάν μέσω του υπολο-
γιστή σας - ακόμα και να δείτε ο ένας τον άλλο, μέσα από δωρεάν τηλεδιάσκεψη. Και μην 
ξεχνάτε την ιστοσελίδα της επιχείρησής σας, όπως αναδεικνύεται και στο εξής παράδειγμα:

Σχήμα 2. Δέκα ερωτήσεις που πρέπει να σκεφτείτε πριν τη διεθνοποίηση.
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Εν γένει, στο θέμα της επιλογής τοπικού εταίρου, καλό είναι να έχετε υπόψη σας τα εξής:

• Αν το προϊόν σας απαιτεί πωλητές που πρέπει να γνωρίζουν κάποια εξειδικευμένα 
χαρακτηριστικά του, καλό είναι να φιλτράρετε τους υποψήφιους εταίρους με βάση 
το αν διαθέτουν τέτοιο προσωπικό (ή αν είναι διατεθειμένοι να το αποκτήσουν).

• Ο καλύτερος τοπικός εταίρος - διανομέας είναι αυτός που διαθέτει εμπειρία προώ-
θησης και πώλησης συναφών προϊόντων στην τοπική αγορά.

• Ο έλεγχος αξιοπιστίας ενός εταίρου μπορεί να γίνει με βάση τις πρώτες συζητήσεις 
μαζί του. Απαντούν στα ηλεκτρονικά μηνύματα/fax/τηλεφωνήματά σας; Είναι ευγε-

νικοί στις συνομιλίες σας και αποδοτικοί έστω σε αυτά τα «μικρά» θέματα;

2.4.2 Διεθνοποίηση δε σημαίνει μόνο εξαγωγές
Κατά την παραπάνω διαδικασία, μπορεί να προκύψει (και έχει συμβεί) το εξής ενδιαφέρον: 
διερευνώντας την τοπική αγορά του εξωτερικού, μπορεί να ανακαλύψετε προϊόντα και υπηρε-
σίες που να ικανοποιούν ανάγκες της αγοράς της Κύπρου ή της Ελλάδας. Η διεθνοποίηση μιας 
επιχείρησης δε σημαίνει μόνο εξαγωγές. Σημαίνει εν γένει διεθνή προσανατολισμό. Μπορείτε 
λοιπόν να διεθνοποιήσετε την επιχείρησή σας με το να βρείτε διεθνείς εταίρους και να εισά-
γετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου. Επιπλέον πηγές 
πληροφοριών για τέτοιες μορφές διεθνοποίησης είναι:

• Διεθνείς κλαδικές εκθέσεις (είτε σε Ελλάδα/Κύπρο είτε στο εξωτερικό), όπου στους 
εκθέτες συμπεριλαμβάνονται εταιρίες που στοχεύουν σε εξαγωγές σε Ελλάδα και 
Κύπρο (ή στην ευρύτερη περιοχή).

Παράδειγμα 1. Από μία μικρή επαρχιακή πόλη των ΗΠΑ στην Ασία
Ο Chris και ο Tim Guill δεν είχαν φανταστεί ποτέ ότι θα πουλούσαν στην αγορά της 
Ιαπωνίας τις αντιρυτιδικές κρέμες που φτιάχνει η μικρή επιχείρησή τους, (Meliora 
Inc.) στο Idaho των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας, τους 
προσέγγισε μία Ιαπωνική εταιρία και τους πρότεινε να γίνει ο αποκλειστικός αντι-
πρόσωπός τους στην Ασία. Το βασικό όφελος για την Meliora είναι ότι δε χρειάζεται 
να αναλώσει κεφάλαια στην προώθηση των προϊόντων της σε άγνωστες για αυτήν 
αγορές. Επιπλέον, η εταιρία από την πρώτη κιόλας χρονιά είδε αύξηση στις πωλήσεις 
της κατά 30%. Σε ό,τι είχε να κάνει με τη διαχείριση των εξαγωγών, συνεργάστηκαν με 
εξειδικευμένους συμβούλους εξαγωγών (iEnter), η αμοιβή των οποίων ανερχόταν στο 
10 - 15% της τιμής χονδρικής πώλησης του προϊόντος. Ο Tim Guill θεωρεί ότι το να 
προσλάμβανε τοπικό ανθρώπινο δυναμικό δε θα κόστιζε πολύ φτηνότερα. Επιπλέον, η 
εμπειρία της iEnter βοήθησε να γίνουν πολλές βελτιώσεις στο προϊόν για να προσαρ-
μοστεί στα ασιατικά δεδομένα, κάτι που βοήθησε να αυξηθούν και οι πωλήσεις  
εντός των ΗΠΑ.

*

1.���
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• Διαφημίσεις προϊόντων σε (διεθνή) περιοδικά και εφημερίδες, που μπορούν να σας 
δώσουν ιδέες για την εισαγωγή προϊόντων.

Από τη στιγμή που θα εντοπίσετε κάποιες εταιρίες τα προϊόντα των οποίων θα θέλατε να εισά-
γετε, επικοινωνήστε μαζί τους, ζητήστε δείγματα και ξεκινήσετε μία συζήτηση για τιμές και 
όρους πληρωμών. Αν προχωρήσουν οι συζητήσεις, καλό είναι να ζητήσετε συστατικές επιστολές 
από τρίτες επιχειρήσεις που έχουν συνεργαστεί με τον εν δυνάμει εταίρο σας – μια πρακτική 
που ακολουθούν πολλές ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρίες. Μπορεί να θεωρείτε ότι είναι 
υπερβολική κίνηση αλλά πέρα από την προφανή αξία της, δείχνει ότι είστε σοβαροί και επαγ-
γελματίες και ότι περιμένετε ανάλογη σοβαρότητα και επαγγελματισμό από τον εταίρο σας.

Τέλος, αν όλα πάνε καλά, θα πρέπει να συζητήσετε αναλυτικά τις διαδικασίες μεταφοράς των 
προϊόντων στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Προϊόντα υψηλής αξίας μπορούν να μεταφερθούν αερο-
πορικώς αλλά πολλές κατηγορίες προϊόντων θα μεταφερθούν είτε οδικώς είτε ακτοπλοϊκώς. Αυτό 
συνεπάγεται πιθανώς σημαντική χρονική καθυστέρηση στην παραλαβή των προϊόντων, η οποία 
μπορεί να οδηγήσει σε χαμένες ευκαιρίες πώλησης. Είναι λοιπόν σημαντικό να είναι ξεκάθαροι 
και στις δύο πλευρές οι απαιτούμενοι χρόνοι παραγγελίας και παραλαβής. Καλό επίσης είναι 
στις σχετικές συζητήσεις να συμμετέχει δικηγόρος που είναι ειδικευμένος στο διεθνές εμπορικό 
δίκαιο, ώστε το συμβόλαιο που θα υπογράψετε να σας καλύπτει σε κάθε περίπτωση.

2.4.3 Η διεθνοποίηση δεν είναι μία κοινή συνταγή για όλους
Οι προηγούμενες ενότητες περιγράφουν ορισμένα βασικά βήματα που μπορείτε να ακολου-
θήσετε για να διεθνοποιήσετε τις λειτουργίες μιας επιχείρησης. Είναι σημαντικό να αναφερθεί 
ότι η παράθεση αυτών των βασικών βημάτων γίνεται για να οργανώσετε τη σκέψη σας ώστε να 
μπορέσετε να αποκτήσετε μία πρώτη συναίσθηση των προκλήσεων ενός τέτοιου εγχειρήματος. 
Προφανώς, τα βασικά αυτά βήματα δεν μπορούν από μόνα τους να καλύψουν τις εξειδικευ-
μένες ανάγκες εξωστρέφειας κάθε οικονομικού κλάδου στην Ελλάδα και στην Κύπρο – παρόλο 
που η εξαγωγή πετρελαιοειδών και πορτοκαλιών ακολουθούν τα παραπάνω βασικά βήματα, σε 
καμία περίπτωση δεν έχουν τις ίδιες εξαγωγικές διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση:

• Χρειάζεστε ένα επιχειρηματικό σχέδιο (θα συζητηθεί αναλυτικά σε επόμενο κεφά-
λαιο) στο οποίο να εξειδικεύονται τα γενικά βήματα που περιγράφηκαν, στο δικό 
σας πλαίσιο λειτουργίας, φιλοδοξιών και αναγκών.

• Χρειάζεστε ειδικούς σε θέματα εξαγωγών – δικηγόρο, τραπεζίτη, λογιστή και ειδικό 
στις μεταφορές ή μια ειδική εταιρία συμβούλων για να σας παρέχει ένα σύνολο 
σχετικών συμβουλών.

• Χρειάζεστε τους κατάλληλους τοπικούς εταίρους, κάτι που συνήθως προϋποθέτει 
προσωπική προσπάθεια για να αντιληφθείτε την τοπική κουλτούρα.

• Χρειάζεται να θυμάστε ότι είστε ο σημαντικότερος πόρος της εταιρίας σας. Ένα 
τέτοιο εγχείρημα θα φέρει άγχος και αγωνίες στην πορεία επιτυχίας του, σε εσάς, 
στην οικογένειά σας και στους υπαλλήλους σας. Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να τους 
φροντίζετε και αυτούς – όλους αυτούς, χωρίς εξαίρεση. 
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2.5 Γλώσσα και κουλτούρα
Όπως θα έχετε καταλάβει, βασικό προαπαιτούμενο για να μπορέσετε να κινηθείτε στις διεθνείς 
αγορές είναι να γνωρίσετε στον καλύτερο δυνατό βαθμό τη γλώσσα και τον πολιτισμό των 
χωρών στις αγορές των οποίων σκοπεύετε να δραστηριοποιηθείτε.

Ως πολιτισμός ορίζεται «μια κοινότητα ανθρώπων τους οποίους ενώνουν κοινά έθιμα, αξίες και 
σύμβολα. Ο πολιτισμός ασκεί ενοποιητική επίδραση και δημιουργεί αίσθημα υπερηφάνειας, 
του ανήκειν και οικειότητας». Επομένως, όταν η επιχείρησή σας δραστηριοποιείται στο εξωτε-
ρικό, συνεργάζεται με ξένους και καλείται να φέρει σε πέρας εργασίες σε ένα περιβάλλον που 
δεν της είναι οικείο, το να αισθάνεστε σαν «ψάρι έξω από το νερό» μπορεί να έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στις δραστηριότητές σας και, εάν κάτι πάει στραβά, αυτό μπορεί να σταθεί αφορμή 
για να αποτύχει το επιχειρηματικό σας εγχείρημα.

Εάν λοιπόν θέλετε να είστε εξίσου αποτελεσματικοί στις εκτός συνόρων εμπορικές συναλλαγές 
σας όπως και στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, πρέπει να έχετε απόλυτη συνείδηση των πολιτισμικών 
διαφορών. Επιπλέον, η πολιτισμική συνείδηση δεν περιορίζεται στις διαπροσωπικές σχέσεις 
σας, αλλά είναι συνυφασμένη με το ύφος και το σχεδιασμό των επιχειρηματικών διεργασιών 
σας – π.χ. τον τρόπο με τον οποίο οργανώνετε τις συναντήσεις σας ή πότε πρέπει να μιλήσετε 
και πότε να επιλέξετε τη σιωπή.

Πριν γίνει αναφορά σε λεπτομέρειες, περιγράφονται ορισμένα στατιστικά στοιχεία με σκοπό 
να γίνει αντιληπτή η πρακτική σημασία των παραπάνω. Στο πλαίσιο της έρευνας ELAN της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις εξαγωγικές ΜμΕ (European Commission, 2006), έγινε η εξαγωγή 
των παρακάτω αποτελεσμάτων:

• Οι μισές σχεδόν ανέφεραν ότι διαθέτουν πολιτική γλωσσικής διαχείρισης.

• Πάνω από μία στις δέκα δήλωσαν ότι έχουν χάσει σύμβαση λόγω της έλλειψης 
ξένων γλωσσών. Από τις 200 σχεδόν εταιρείες που έχασαν συμβάσεις, οι 54 έχασαν 
συμβάσεις αξίας από 16,5 έως 25,3 εκατομμύρια €, οι 37 εκτίμησαν την αξία των 
χαμένων επιχειρηματικών ευκαιριών από 8 έως 13,5 εκατομμύρια €, και 10 έχασαν 
συμβάσεις αξίας περίπου 1 εκατομμυρίου €.

• Δύο στις πέντε σχεδιάζουν να αποκτήσουν νέες γλωσσικές δεξιότητες στο εγγύς μέλλον.

Η χρήση λοιπόν της γλώσσας του πελάτη και η αντίληψη της τοπικής κουλτούρας καθορίζει σε 
μεγάλο βαθμό τις προοπτικές του επιχειρηματικού σας εγχειρήματος σε μια πλειάδα περιστά-
σεων, όπως:

• Περιγραφή της επιχείρησής σας στον ιστότοπό σας.

• Συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία (π.χ. σε τελωνειακά θέματα, στη δημιουργία 
συμβολαίων, κ.λπ.).

• Διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών σας.

• Επιλογή και επίβλεψη τοπικών συνεργατών (αντιπροσώπων ή διανομέων), και γενι-
κότερα επιχειρηματικών σχέσεων (π.χ. δημιουργία κοινοπραξιών).
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• Εξυπηρέτηση τοπικών πελατών.

• Επεξεργασία εγγράφων που είναι γραμμένα στην τοπική γλώσσα.

Ένας μύθος που σχετίζεται με το θέμα της γλώσσας είναι ότι τα αγγλικά είναι η παγκόσμια 
γλώσσα της επιχειρηματικής επικοινωνίας και επομένως αρκούν για να καλύψει μία επιχείρηση 
τη διεθνοποίησή της. Σίγουρα, η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
εάν θέλετε να επεκτείνετε τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές σας. Ωστόσο, δε μιλούν όλοι 
αγγλικά ή ακριβέστερα, δε θέλουν όλοι να μιλήσουν αγγλικά, όταν κάποιος τους προσεγγίζει 
για να τους προτείνει την αγορά ενός προϊόντος στη χώρα τους.

Τα αγγλικά επαρκούν για τις πρώτες επαφές με τους πελάτες ξένων χωρών, αλλά εάν σας ενδια-
φέρει μια βαθύτερη διείσδυση και μια επένδυση με πιο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, θα χρειαστεί να 
γνωρίζετε την τοπική γλώσσα και τις τοπικές συνήθειες. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές ΜμΕ αναφέ-
ρουν ότι χρησιμοποιούν τα αγγλικά ως βασική γλώσσα για την επιχειρηματική επικοινωνία τους στις 
μεγαλύτερες εξαγωγικές αγορές τους, αρκετά διαδεδομένη είναι όμως και η χρήση άλλων γλωσσών:

• Η Ιαπωνία και οι αναδυόμενες ασιατικές αγορές, όπως η Κίνα και κάποια τμήματα 
της Νοτιοανατολικής Ασίας, υιοθετούν μεν την αγγλική γλώσσα για τις επιχειρημα-
τικές συναλλαγές τους με την Ευρώπη, αλλά σίγουρα βλέπουν ευνοϊκά μια επιχει-
ρηματική συνεργασία που παρουσιάζεται στις δικές τους γλώσσες.

• Τα γερμανικά χρησιμοποιούνται συχνά στις εξαγωγές προς 15 χώρες (συμπεριλαμ-
βανομένης της Γερμανίας και της Αυστρίας).

• Τα ρωσικά χρησιμοποιούνται συχνά στις εμπορικές συναλλαγές με τις χώρες της 
Βαλτικής, την Πολωνία και τη Βουλγαρία.

• Τα γαλλικά χρησιμοποιούνται συχνά σε οκτώ χώρες, συμπεριλαμβανομένης της 
Γαλλίας, του Βελγίου και του Λουξεμβούργου.

• Η πραγματοποίηση εμπορικών συναλλαγών στη Λατινική Αμερική είναι σχεδόν 
αδύνατη εάν δε ξέρει κανείς κάποιες λέξεις στα ισπανικά ή στα πορτογαλικά.

• Το να ταξιδεύει κανείς στη Ρωσία γνωρίζοντας μόνο αγγλικά είναι εγχείρημα για 
τολμηρούς.

• Η χρήση τοπικών ή περιφερειακών γλωσσών, όπως τα καταλανικά, τα ουαλικά ή 
τα βασκικά, γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση, καθώς διευρύνεται ολοένα η αποδοχή της 
χρήσης των γλωσσών αυτών στην καθημερινή επικοινωνία.

Παράδειγμα 2. Τα αγγλικά δεν είναι πανάκεια
Η ιδέα ότι δεν προτιμούν όλοι να μιλούν αγγλικά για να συνεννοηθούν επιχειρηματικά 
συνοψίζεται στη ρήση που αποδίδεται στον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας Willy 
Brandt: «Όταν έρθω εγώ για να σας πουλήσω κάτι, τότε θα μιλήσω στη δική σας γλώσσα, 
aber wenn du mir etwas verkaufst, dann muβt du Deutschsprechen» (…εάν όμως θέλετε 
εσείς να μου πουλήσετε κάτι, τότε πρέπει να μου μιλήσετε γερμανικά).

*
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Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η κατανομή βασικών γλωσσών στη διεθνή επιχειρηματική 
επικοινωνία, όπως αποτυπώθηκε στην έρευνα ELAN της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Στην ίδια έρευνα αποτυπώθηκαν οι στρατηγικές που αφορούν στη γλώσσα και την κουλτούρα 
και σχετίζονται με υψηλότερες εξαγωγικές πωλήσεις:

Το να αντιληφθείτε το ρόλο της γλώσσας στις εξαγωγικές σας δραστηριότητες είναι σα να έχετε 
κερδίσει μια μάχη αλλά όχι τον πόλεμο: εξίσου σημαντική είναι η επίγνωση των πολιτισμικών 
διαφορών. Η επιχειρηματική εθιμοτυπία, το πρωτόκολλο των συναντήσεων, η χρονική ακρί-
βεια και οι κοινωνικές συναναστροφές διαφοροποιούνται σημαντικά από χώρα σε χώρα:

Πίνακας 1. Αντίκτυπος στρατηγικών γλωσσικής διαχείρισης  
στην εξαγωγική δραστηριότητα. Πηγή: European Commission, 2006.

Διάγραμμα 6. Γλώσσες που χρησιμοποιούν ΜμΕ στις εξαγωγικές  
τους δραστηριότητες. Πηγή: European Commission, 2006.

Γλωσσικό μέτρο
Ποσοστιαία αύξηση των εξαγωγών  
ως μερίδιο επί των πωλήσεων

Πρόσληψη προσωπικού με  
γλωσσικές δεξιότητες

16,6

Εκπόνηση γλωσσικής  
στρατηγικής εκ των προτέρων

13,5

Απασχόληση φυσικών ομιλητών 7,0

Χρήση επαγγελματιών μεταφραστών 7,4
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• Ένας επιχειρηματίας από την Ευρώπη που έχει την προσδοκία να καταλήξει σε 
συγκεκριμένη συμφωνία στο πρώτο του ταξίδι στην Ανατολική Ασία σίγουρα θα 
απογοητευτεί.

• Εάν, ενώ πίνετε το τσάι σας με έναν υποψήφιο συνεργάτη σας στη Μέση Ανατολή, 
δείξετε ανυπομονησία για να περάσετε στα επαγγελματικά, δε θα σας δουν με καλό 
μάτι.

• Εάν απευθυνθείτε σε ένα Γερμανό επιχειρηματία με το μικρό του όνομα κατά τις 
πρώτες σας επιχειρηματικές συναντήσεις, μπορεί να του γεννήσετε αρνητικά συναι-
σθήματα γιατί πιστεύει ότι χρειάζονται αρκετά χρόνια για να αναπτυχθεί τέτοια 
οικειότητα.

• Όσοι κάνουν επαγγελματικά ταξίδια οφείλουν να γνωρίζουν το σεβασμό με τον 
οποίο αντιμετωπίζονται οι επαγγελματικές κάρτες σε πολλά μέρη της Ασίας: η 
ανταλλαγή επαγγελματικών καρτών έχει συχνά το δικό της τελετουργικό. Ο επιχει-
ρηματίας, λοιπόν, που θα μεταφράσει την επαγγελματική του κάρτα και τον τίτλο 
του στην τοπική γλώσσα θα έχει προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών του.

• Οι Αυστραλοί και οι Αμερικανοί προτιμούν μια σφιχτή χειραψία, οι Γάλλοι χρησιμο-
ποιούν μια πιο χαλαρή και σύντομη χειραψία και οι Ιάπωνες συνήθως υποκλίνονται.

Μελέτη περίπτωσης
«Η βουλγαρική Evricom (ΜμΕ παρασκευής κεριών) αρχικά αντιμετώπισε επικοινω-
νιακά προβλήματα στην Αλβανία, τα οποία την ανάγκασαν να τερματίσει μια επιχει-
ρηματική συνεργασία, έχοντας υποστεί ζημία ύψους σχεδόν 50.000 €. Η αντίδραση 
της εταιρείας ήταν να προσλάβει ντόπιους με κατάλληλες γλωσσικές δεξιότητες για 
τις δουλειές της στην Αλβανία. Ανάλογη ήταν και η εμπειρία της στη Γαλλία: και εκεί 
εταιρεία έχασε δουλειές λόγω διαπολιτισμικών προβλημάτων. Και πάλι, η αντίδραση 
της εταιρείας ήταν να προσλάβει ένα Βούλγαρο που διέμενε στη Γαλλία και μιλούσε 
άπταιστα γαλλικά. Οι εμπειρίες αυτές οδήγησαν την εταιρεία στην εφαρμογή μιας 
ολοκληρωμένης στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού: πλέον παρακολουθεί τις 
γλωσσικές δεξιότητες του προσωπικού και είναι σε θέση να χειρίζεται τις διάφορες 
επιχειρηματικές καταστάσεις σε τέσσερις ξένες γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, 
γαλλικά και ρουμανικά. Προκειμένου να ξεπεραστούν οι πολιτισμικοί φραγμοί, τα 
τελευταία τρία χρόνια παρέχεται στο προσωπικό διαπολιτισμική εκπαίδευση σε 
σχέση με τη Γαλλία και τη Γερμανία. Για τις αγορές της Ρουμανίας και της Ελλάδας 
προσλήφθηκαν φυσικοί ομιλητές. Χάρη στην πρόσληψη φυσικών ομιλητών η εται-
ρεία αντιμετώπισε την επέκτασή της με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και απέκτησε 
περισσότερες ικανότητες. Η επόμενη αγορά στην οποία σκοπεύει να εισέλθει είναι  
η ιταλική (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2011)».

*
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2.6 Μερικές πρακτικές συμβουλές, αντί επιλόγου
Είτε αποφασίσετε να κάνετε το μεγάλο βήμα προς το επιχειρείν γενικά, είτε είστε ήδη επιχει-
ρηματίας και θέλετε να διεθνοποιήσετε τις λειτουργίες σας, καλό είναι να γνωρίζετε κάποιες 
απλές συμβουλές από άλλους επιχειρηματίες που πέρασαν από αυτά τα βήματα. Μην τις 
πιστεύετε αν δεν ταιριάζουν στην προσωπικότητά σας, αλλά τουλάχιστον αναλογιστείτε την 
πιθανότητα να σημαίνουν κάτι για εσάς και τις φιλοδοξίες σας. 

• Δύο λέξεις: επιχειρηματικό σχέδιο. Είτε δραστηριοποιείστε στην αγορά της γειτο-
νιάς σας είτε στην παγκόσμια αγορά, πρέπει να έχετε προσχεδιάσει τα βήματά 
σας. Θα μπαίνατε στη ζούγκλα του Αμαζονίου χωρίς χάρτη; Από την άλλη μεριά, 
κανένας χάρτης δεν είναι τέλειος και για αυτό δεν υπάρχει κανένα υποκατάστατο 
από την εμπειρία και τις γνώσεις που θα αποκτήσετε κατά την υλοποίηση της νέας 
επιχείρησης.

• Να φροντίζετε να είστε υγιείς και να προσέχετε τον εαυτό σας, όπως θα έλεγε και 
η μαμά σας. Κάτι ξέρει από κούραση. Η επιχειρηματικότητα είναι στυλ ζωής και δεν 
έχει ωράριο. Αν λοιπόν ενστερνιστείτε αυτόν τον τρόπο ζωής πρέπει να μπορείτε να 
ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις του.

• Να ξέρετε πότε να «κατεβάσετε τα ρολά». Σε αντίθεση με τη λαϊκή σοφία, ο καπε-
τάνιος δεν πρέπει να περιμένει να βυθιστεί μαζί με το σκάφος. Μην επιμένετε 
στην υλοποίηση μιας ιδέας, μόνο για λόγους εγωισμού. Υπάρχει μία λεπτή γραμμή 
ανάμεσα στην εμμονή για επιτυχία και στη μη αναστρέψιμη κατηφόρα προς την 
αποτυχία. Πρέπει να είστε όσο το δυνατόν πιο ψύχραιμοι (και στις καλές και στις 
κακές στιγμές), ώστε να μπορέσετε έγκαιρα να αντιληφθείτε αν η ιδέα δεν προχω-
ράει, να σταματήσετε, να αναλογιστείτε τι μαθήματα πήρατε, και να σχεδιάσετε τα 
επόμενα βήματα (ή την επόμενη επιχείρησή σας).

• Επικεντρωθείτε στην ιδέα που πιστεύετε ότι έχει επιχειρηματικό μέλλον και μην 
ενθουσιάζεστε με κάθε νέα ιδέα που εμφανίζεται στη συνέχεια. Πάντα κυκλοφο-
ρούν πολλές και καλές ιδέες – το πρόβλημα όλων παραμένει η πειθαρχημένη 
υλοποίησή τους. Οι πιο πετυχημένες επιχειρήσεις έχουν δημιουργηθεί από άτομα 
σαν εσάς που ξεκίνησαν με μια ιδέα για την οποία ήταν παθιασμένοι, σήκωσαν τα 
μανίκια, και τη μετέτρεψαν σε επιχείρηση. 

• Πολλά λεφτά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως αρκετά για να ξεκινήσετε. Αν για την 
υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας, οι απαιτήσεις σε κεφάλαια είναι υψηλές, 
μάλλον πρέπει να σκεφτείτε ένα διαφορετικό τρόπο εκκίνησης της εταιρίας σας.

• Να είστε ειλικρινείς με τους εαυτούς σας. Είναι σημαντικό να ξέρετε μέχρι που 
φτάνουν οι γνώσεις και οι δεξιότητές σας, τι σας λείπει και ποιοι/ες μπορούν να 
λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς εσάς.
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2.7 Σύνοψη 

Εισαγωγή 
• Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα (ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή) που 

ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Η επιχειρηματική ικανότητα
• Η επιχειρηματικότητα είναι τρόπος ζωής και δεν έχει ωράριο. Βασίζεται στο επιχει-

ρηματικό σχέδιο, στην οργάνωση των λειτουργιών της εταιρίας, στο πάθος του 
επιχειρηματία, και στις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες των συνεργατών του.

• Είναι πολύ σημαντικό για έναν επιχειρηματία να ξέρει σε τι είναι καλός και σε τι δεν 
είναι, ώστε να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης των αδυναμιών του 
(εκπαίδευση δική του, πρόσληψη στελεχών με προσόντα που καλύπτουν αδυνα-
μίες, κ.λπ.).

Επιχειρηματική δραστηριοποίηση χωρίς σύνορα
• Ζούμε στην περίοδο του ανταγωνισμού της εξωστρέφειας: μία ελλαδική/κυπριακή 

επιχείρηση υποχρεώνεται να διεθνοποιήσει τις λειτουργίες της και να αναζη-
τήσει νέες αγορές γιατί ξένες εταιρίες εισέρχονται στις αγορές της Κύπρου και της 
Ελλάδας και δρουν ανταγωνιστικά με τις τοπικές επιχειρήσεις.

• Στην Ελλάδα, μόλις το 1,57% των επιχειρήσεων έχουν εξαγωγική δραστηριότητα 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2013).

• Στην Κύπρο, από το 2009 μέχρι το 2012, ο αριθμός των Κυπρίων που προτιμούν να 
απασχολούνται ως υπάλληλοι αυξήθηκε κατά 17%, ενώ αυτοί που θέλουν να δημι-
ουργήσουν δική τους επιχείρηση μειώθηκαν κατά 21% (European Commission, 2013).

Πώς μπορώ να διεθνοποιήσω τις δραστηριότητες της εταιρίας μου
• Η προσαρμογή στις τοπικές κουλτούρες είναι βασικός παράγοντας επιτυχίας στην 

πορεία στις διεθνείς αγορές.

• Το Διαδίκτυο είναι μία πολύ ικανοποιητική πρώτη προσέγγιση, με προφανή την 
ανάγκη προσαρμογών στη γλώσσα και στο περιεχόμενο του ιστοτόπου.

• Γνώση των κανόνων εισαγωγής προϊόντων στις χώρες-στόχους είναι άκρως 
απαραίτητη.

• Διεθνοποίηση δεν σημαίνει μόνο εξαγωγές. Σημαίνει, εν γένει, διεθνή προσανατο-
λισμό μιας επιχείρησης. 

• Διερευνώντας αγορές του εξωτερικού για την προώθηση των προϊόντων/υπηρε-
σιών σας, μπορεί να βρείτε άλλα προϊόντα/υπηρεσίες που να ικανοποιούν ανάγκες 
πελατών στην Ελλάδα ή στην Κύπρο. Μπορείτε, δηλαδή, να διεθνοποιήσετε την επιχεί-

��.����
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ρησή σας βρίσκοντας διεθνείς εταίρους και εισάγοντας τα προϊόντα/υπηρεσίες τους.

• Τα βασικά βήματα διεθνοποίησης που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο 
προφανώς δε μπορούν από μόνα τους να καλύψουν τις εξειδικευμένες ανάγκες 
εξωστρέφειας κάθε οικονομικού κλάδου στην Ελλάδα και στην Κύπρο – παρόλο 
που η εξαγωγή πετρελαιοειδών και πορτοκαλιών ακολουθούν τα παραπάνω βασικά 
βήματα, σε καμία περίπτωση δεν έχουν τις ίδιες εξαγωγικές διαδικασίες.

• Παρόλα αυτά, αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιχειρημα-
τικών σχεδίων για διεθνοποίηση.

Γλώσσα και κουλτούρα
• Βασικό προαπαιτούμενο για να μπορέσετε να κινηθείτε στις διεθνείς αγορές είναι 

να γνωρίσετε στον καλύτερο δυνατό βαθμό τη γλώσσα και τον πολιτισμό των χωρών 
στις αγορές των οποίων σκοπεύετε να δραστηριοποιηθείτε.

• Η πολιτισμική συνείδηση δεν περιορίζεται στη γλώσσα, αλλά είναι συνυφασμένη 
με το ύφος και το σχεδιασμό των επιχειρηματικών διεργασιών σας, π.χ. τον τρόπο 
με τον οποίο οργανώνετε τις συναντήσεις σας ή πότε πρέπει να μιλήσετε και πότε 
να επιλέξετε τη σιωπή.

• Τα αγγλικά επαρκούν για τις πρώτες επαφές με τους πελάτες ξένων χωρών, αλλά 
εάν σας ενδιαφέρει μια βαθύτερη διείσδυση και μια επένδυση με πιο μεσοπρό-
θεσμο ορίζοντα, θα χρειαστεί να γνωρίζετε την τοπική γλώσσα και τις τοπικές 
συνήθειες.

Μερικές πρακτικές συμβουλές, αντί επιλόγου
• Από επιχειρηματίες που πέρασαν ό,τι περνάτε.

• Είστε ο σημαντικότερος πόρος της επιχείρησης. Να τον προσέχετε.

• Να ξέρετε πότε να «κατεβάσετε τα ρολά». Το ξεκίνημα μιας επιχείρησης πρέπει να 
συνοδεύεται από ψυχραιμία και πειθαρχία, ώστε να ξέρετε πότε πρέπει να σταμα-
τήσετε την ανάπτυξη μιας ιδέας, να αναλογιστείτε τα μαθήματα που πήρατε και να 
συνεχίσετε.
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I. Λεξικό όρων
Διεθνοποιημένη επιχείρηση: στη διεθνή βιβλιογραφία, ως διεθνοποιημένη χαρακτηρίζεται 
μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε περισσότερες των 3 ξένων αγορών και το ύψος των 
εσόδων της από την εξαγωγική αυτή δραστηριότητα υπερβαίνει το 20% του συνολικού ετήσιου 
κύκλου εργασιών της.

Επιχείρηση: σύμφωνα με τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), επιχείρηση θεωρείται 
κάθε οντότητα (ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή) που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. 
Η διατύπωση δεν είναι νέα και βασίζεται στην ορολογία που χρησιμοποιεί το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αποφάσεις του. Οι αυτοαπασχολούμενοι, οι οικογενειακές επιχει-
ρήσεις, οι προσωπικές εταιρείες ή οι ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική 
δραστηριότητα, μπορούν να θεωρηθούν επιχειρήσεις. Καθοριστικός παράγοντας, δηλαδή, 
είναι η οικονομική δραστηριότητα και όχι η νομική μορφή.

Μικρή επιχείρηση: σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά 
με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων στην Ε.Ε., η οποία 
άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2005, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία 
απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους, και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το 
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια €.

Πολύ μικρή επιχείρηση: σύμφωνα με το άρθρο 2 της σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων στην Ε.Ε., 
η οποία άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2005, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχεί-
ρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους, και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 
εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια €.
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ΙΙ. Ερωτήσεις κεφαλαίου 
1. Τι είναι επιχείρηση;

2. Πώς διαφοροποιούνται οι πολύ μικρές, μικρές, και μεσαίες επιχειρήσεις;

3. Τι σημαίνει διεθνοποίηση; Αναφέρεται μόνο σε εξαγωγές;

4. Τι χρειάζεται μια επιχείρηση σε βασικό επίπεδο, για να διεθνοποιηθεί;

5. Γιατί η επίγνωση των πολιτισμικών διαφορών παίζει ρόλο στη διεθνοποίηση μιας 
επιχείρησης;
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Περίληψη
Ο βασικός σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να φέρει τον αναγνώστη σε μια πρώτη επαφή 
με την έννοια της καινοτομίας στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στην περιγραφή μελετών περιπτώσεων και στην παροχή πρακτικών συμβουλών, με 
παράλληλη περιγραφή απλών μεθοδολογιών.

Λέξεις-κλειδιά: Καινοτομία, εφεύρεση, προστασία καινοτομίας.

Μαθησιακοί στόχοι κεφαλαίου
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κεφαλαίου, ο/η αναγνώστης/στρια θα:

α) γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ καινοτομίας και εφεύρεσης,

β) κατανοεί τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μια μικρομεσαία επιχεί-
ρηση μπορεί να καινοτομεί,

γ) είναι ικανός/ή να κατανοήσει διεθνείς καλές πρακτικές καινοτομίας και πραγμα-
τικά παραδείγματα απλών, μικρομεσαίων επιχειρηματιών που τόλμησαν να είναι 
διαφορετικοί και πέτυχαν.
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3.1 Εισαγωγή 
Η επιχειρηματικότητα αποτελεί, σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό, τη γενική κατεύθυνση 
της παραγωγικής διαδικασίας στις σύγχρονες οικονομίες. Ταυτόχρονα, αυξάνεται συνεχώς ο 
αριθμός των επιχειρηματιών που θεωρούν την καινοτομία «άπιαστο όνειρο» ή την ταυτίζουν 
με την εφεύρεση και τη δημιουργία μοναδικών προϊόντων/υπηρεσιών με πρωτοφανή χαρακτη-
ριστικά. Έτσι, περιπτώσεις σαν τη δημιουργία του iPod από την Apple το 2003, ή του πρώτου 
προσωπικού υπολογιστή (PC) από την ΙΒΜ το 1981, φαντάζουν ως μοναδικές εφευρέσεις.

Σε πρώτο στάδιο γίνεται ο έλεγχος αυτής της υπόθεσης επικεντρώνοντας για λίγο στην περί-
πτωση του πρώτου PC. Η ιστορική πραγματικότητα είναι ότι ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής 
δεν περιείχε απολύτως καμία εφεύρεση. Για την ακρίβεια, είχε τεθεί βασικός περιορισμός στην 
ομάδα ανάπτυξης του ΙΒΜ PC να μην εφεύρουν τίποτα. Θα έπρεπε επιπλέον να ολοκληρώσουν 
το εγχείρημα μέσα σε 18 μήνες, χρησιμοποιώντας μόνο εξαρτήματα που υπήρχαν έτοιμα στην 
αγορά, και να τα συνδέσουν με ένα φτηνό και φιλικό προς τον απλό χρήστη τρόπο – έτσι ώστε 
να υπάρχει κίνητρο για την απόκτηση ενός τέτοιου υπολογιστή για οικιακή χρήση. Η επιτυχία 
αυτής της καινοτομικής προσπάθειας είναι έκτοτε γνωστή σε όλους.

Στις ενότητες που ακολουθούν, δε θα γίνει καμία αναφορά στην έννοια της εφεύρεσης ούτε 
στη θεωρητική πλευρά της καινοτομίας. Μια απλή αναζήτηση στο Διαδίκτυο θα προσφέρει 
στον αναγνώστη πληθώρα πληροφοριών για αυτά τα θέματα. Αντιθέτως, το κεφάλαιο αυτό 
είναι προσανατολισμένο στην όσο δυνατόν πρακτικότερη περιγραφή της ανάπτυξης καινοτο-
μικών δραστηριοτήτων και στην παράθεση πραγματικών παραδειγμάτων καινοτομίας.

Στην ενότητα «Βασικές έννοιες» καταγράφονται οι τέσσερις βασικοί τρόποι για την ανάπτυξη 
καινοτομικών δραστηριοτήτων: α) ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών, β) υλοποίηση νέων 
διαδικασιών λειτουργίας, γ) εφαρμογή νέων μεθόδων μάρκετινγκ, δ) υλοποίηση νέας εσωτε-
ρικής δομής της επιχείρησης. Καινοτομία μπορεί να προκύψει είτε με καθέναν από αυτούς τους 
τρόπους ξεχωριστά είτε με κάποιο συνδυασμό τους. Σε κάθε περίπτωση, η κατάληξη μπορεί 
να είναι είτε η δημιουργία ενός εντελώς νέου εμπορικού αποτελέσματος («ριζική καινοτομία», 
«επαναστατική καινοτομία») είτε η σταδιακή βελτίωση υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών.

Στις επόμενες ενότητες αναλύονται σε βάθος οι παραπάνω βασικές έννοιες. Η ενότητα «Τρόποι 

Ορισμός
Καινοτομία ΔΕ σημαίνει εφεύρεση. Καινοτομία είναι η συστηματική εμπορική εκμε-
τάλλευση (νέων ή υπαρχουσών) ιδεών, ενώ εφεύρεση είναι η συνήθως διακριτή δημι-
ουργία ενός μοναδικού προϊόντος, μηχανισμού, κ.λπ. Αν ένας εφευρέτης ανακαλύψει 
«το επόμενο μεγάλο πράγμα», αλλά δεν είναι σε θέση να βρεθεί κάποιος να το παράγει 
και να το προωθήσει εμπορικά, τότε «το επόμενο μεγάλο πράγμα» θα είναι απλά το 
«επόμενο μεγάλο μυστικό που θα το ξέρει μόνο ο εφευρέτης του, χωρίς όφελος για 
κανέναν». Για αυτό και πολλές φορές, η καινοτομία λειτουργεί ως επέκταση μιας 
εφεύρεσης.

○
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ανάπτυξης καινοτομικών δραστηριοτήτων» περιγράφει τους τέσσερις βασικούς τρόπους που 
αναφέρθηκαν παραπάνω, ενώ η ενότητα «Προστατεύοντας τις δραστηριότητες καινοτομίας» 
περιγράφει ορισμένες μεθόδους προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας που παράγονται 
πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά την ολοκλήρωση της καινοτομικής δραστηριότητας. Σχετικά 
με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, στην ενότητα με το σχετικό τίτλο γίνεται ανάλυση 
των πιθανών αποτελεσμάτων (ριζική, επαναστατική, σταδιακή καινοτομία) και περιγράφονται 
τρόποι μέτρησης της επιτυχίας του όλου εγχειρήματος. Ο σημαντικότερος τρόπος μέτρησης 
είναι προφανώς η αποδοχή από τους πελάτες και σε αυτό το θέμα επικεντρώνεται η ενότητα 
«Καινοτομία και πελάτες». 

Τέλος, η ενότητα «Δίκτυα καινοτομίας» περιγράφει πώς όλα τα παραπάνω μπορούν να πολλα-
πλασιαστούν όταν μια μικρομεσαία επιχείρηση συνεργάζεται με άλλες για την ανάπτυξη και 
υλοποίηση καινοτομικών δραστηριοτήτων.

3.2 Βασικές έννοιες
Η καινοτομία αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης. Ειδικά στις μέρες 
της παγκοσμιοποίησης και της οικονομικής κρίσης, η περίφημη έννοια της ανάπτυξης μπορεί 
ουσιαστικά να συνδεθεί μόνο με την έννοια της καινοτομίας. Αντίστροφα, και όπως δυστυχώς 
έχουν βιώσει πολλές μικρομεσαίες (και όχι μόνο) επιχειρήσεις τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα 
και στην Κύπρο, η στασιμότητα οδηγεί σχεδόν μαθηματικά στην τελική πτώση της επιχείρησης. 

Αλλά τι σημαίνει καινοτομία στην πράξη; Με βάση τον ορισμό της προηγούμενης ενότητας, 
ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) κατηγοριοποιεί τους τρόπους 
ανάπτυξης καινοτομικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης ως εξής (OECD & Eurostat, 2005) 
(βλ. σχήμα 1):

• ανάπτυξη ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος ή υπηρεσίας,

• υλοποίηση μιας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας σχετικής με τη λειτουργία 
της επιχείρησης,

• εφαρμογή μιας νέας μεθόδου μάρκετινγκ και

• υλοποίηση νέων μεθόδων οργάνωσης της επιχείρησης.

Τα κοινά χαρακτηριστικά των παραπάνω δραστηριοτήτων είναι τα εξής (βλ. σχήμα 2):

• πρέπει να οδηγούν σε εμπορικό αποτέλεσμα (με βάση και τον προαναφερθέντα 
ορισμό) και

• μπορεί να υπονοούν είτε ριζικές αλλαγές (μία και μόνο σημαντική διαφοροποίηση 
από την υπάρχουσα κατάσταση, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό περιβάλλον της 
επιχείρησης) είτε σταδιακές αλλαγές (μία σειρά μικρών αλλαγών που συνολικά 
σηματοδοτούν μία σημαντική αλλαγή/διαφοροποίηση).
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Σχήμα 1. Τέσσερις βασικοί τρόποι για την ανάπτυξη καινοτομικών  
δραστηριοτήτων. Πηγή: OECD & Eurostat, 2005.

Σχήμα 2. Τρεις μορφές αποτελεσμάτων καινοτομικών δραστηριοτήτων.
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3.3 Τρόποι ανάπτυξης καινοτομικών δραστηριοτήτων
Η συστηματική λοιπόν εμπορική εκμετάλλευση ιδεών στους τέσσερις άξονες δραστηριοτήτων 
που περιγράφηκαν μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης, μέσω:

• μείωσης του κόστους παραγωγής,

• δημιουργίας νέων αγορών (εντός και εκτός Κύπρου/Ελλάδας),

• αύξησης της κερδοφορίας και

• αύξησης του μεριδίου αγοράς.

3.3.1 Κατηγορία 1: Νέο προϊόν/υπηρεσία
Η κατηγορία αφορά στην ανάπτυξη ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας με νέα ή σημαντικά βελτι-
ωμένα χαρακτηριστικά σε σχέση με υπάρχοντα προϊόντα/υπηρεσίες. Τα χαρακτηριστικά αυτά 
μπορεί να αφορούν, μεταξύ άλλων, βελτιώσεις σε τεχνικές προδιαγραφές, υλικά, λειτουργικό-
τητα, κ.λπ. Κλασικά παραδείγματα σε αυτήν την κατηγορία είναι η δημιουργία του MP3 player 
και η ανάπτυξη του GPS.

3.3.2 Κατηγορία 2: Νέα διαδικασία
Η κατηγορία αυτή αφορά στην υλοποίηση μιας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης μεθοδολογίας 
ανάπτυξης προϊόντων/υπηρεσιών, διανομής τους, κ.λπ. Η βελτίωση της μεθοδολογίας μπορεί 
να έγκειται στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών, στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στο σχεδι-
ασμό διαδικασιών, κ.λπ.

3.3.3 Κατηγορία 3: Νέα μέθοδος μάρκετινγκ
Η κατηγορία αυτή αφορά στην υλοποίηση νέων ή σημαντικά βελτιωμένων δραστηριοτήτων 
μάρκετινγκ σε ότι αφορά στην τιμή, τη διανομή, τη διαφήμιση, την τοποθέτηση ή την προώθηση 
προϊόντων/υπηρεσιών. Στόχος είναι η καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών νέων ή υπαρχό-
ντων πελατών, το άνοιγμα σε νέες αγορές (ή σε νέα τμήματα υπαρχουσών αγορών), και εν γένει 
η αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησης. Κλασικό παράδειγμα είναι η χρήση των κοινωνικών 
δικτύων (π.χ. Facebook) για την προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών σε κοινότητες χρηστών.

3.3.4 Κατηγορία 4: Νέος τρόπος οργάνωσης της επιχείρησης
Η κατηγορία αυτή αφορά στην υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών πρακτικών στην οργανωτική 
δομή της επιχείρησης. Για παράδειγμα, η δημιουργία ιστοτόπου ή call center για την παραλαβή 
και εξυπηρέτηση παραγγελιών προϋποθέτει τη δημιουργία αντίστοιχων υποδομών, τη δημι-
ουργία νέου τμήματος στην επιχείρηση ή την αναδιοργάνωση υπαρχόντων τμημάτων για να 
αντεπεξέλθουν στους νέους τρόπους επαφής με τους πελάτες (και άρα σε νέες πηγές εσόδων). 
Κλασικά παραδείγματα σε αυτήν την κατηγορία είναι η δημιουργία συστημάτων ολικής ποιό-
τητας στην παραγωγή προϊόντων και η δημιουργία τμήματος εκπαίδευσης προσωπικού.
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3.4 Προστατεύοντας τις δραστηριότητες καινοτομίας
Ανεξαρτήτως κατηγορίας καινοτομικής δραστηριότητας, μια επιχείρηση χρησιμοποιεί συχνά 
γνώση (είτε από εσωτερικές είτε από εξωτερικές πηγές) και δημιουργεί γνώση για την ανάπτυξη 
και υλοποίηση της καινοτομικής δραστηριότητας. Η επιχείρηση, λοιπόν, έχει ορισμένα δικαιώ-
ματα στη διαχείριση αυτής της γνώσης (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας), τα οποία καλύ-
πτουν όλο το φάσμα – από δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας έως συγγραφικά δικαιώματα.

Σε κάθε λοιπόν περίπτωση, η επιχείρηση πρέπει να σκέφτεται τις διαδικασίες που απαιτούνται 
για να προστατεύει και να διαχειρίζεται την πνευματική της ιδιοκτησία, ώστε να μεγιστοποιεί 
το εμπορικό αποτέλεσμα της εκμετάλλευσής της.

Ειδικά για μια εξωστρεφή επιχείρηση, το πρόβλημα της διαχείρισης πνευματικής ιδιοκτη-
σίας πολλαπλασιάζεται γιατί συνήθως οι σχετικοί νόμοι διαφέρουν από κράτος σε κράτος. 
Πολλές μάλιστα εταιρίες που βασίζονται ιδιαίτερα στην πνευματική τους ιδιοκτησία έχουν σαν 
κριτήριο εισόδου σε μια διεθνή αγορά την ωριμότητα της τοπικής νομοθεσίας περί προστασίας 
της πνευματικής ιδιοκτησίας. Για αυτό και καλό είναι η επιχείρηση να συμβουλεύεται κατάλ-
ληλους νομικούς, τόσο για την τοπική αγορά όπου δραστηριοποιείται όσο και για τις συγκε-
κριμένες διεθνείς αγορές στις οποίες θέλει να εισέλθει. Ένας χρήσιμος ιστότοπος σχετικά με 
θέματα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας διεθνώς είναι αυτός του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας, (WIPO, 2013).

Παράδειγμα
Το OECD Oslo Manual 2005 (εγχειρίδιο καινοτομίας του ΟΟΣΑ) περιγράφει αρκετά 
παραδείγματα αλλαγών σε επιχειρήσεις που ΔΕΝ θεωρούνται καινοτόμες δραστηρι-
ότητες, ώστε να γίνει ακόμα πιο ξεκάθαρο τι εννοείται ως καινοτομία:

• Η πώληση νέων προϊόντων δεν είναι καινοτομική δραστηριότητα για μία επιχεί-
ρηση χονδρικής ή λιανεμπορίου ή μεταφορών αγαθών.

• Πολλές επιχειρήσεις δημιουργούν προϊόντα τα οποία είναι προσαρμοσμένα 
στις ανάγκες κάποιων χρηστών. Αν τα προϊόντα αυτά δεν έχουν χαρακτηρι-
στικά σημαντικά διαφορετικά από τα προϊόντα που έχει μέχρι τώρα αναπτύξει 
η επιχείρηση, τότε δε θεωρούνται καινοτόμα.

• Αλλαγές στην αποδοτικότητα μιας διαδικασίας οι οποίες βασίζονται σε βελτίωση 
του κόστους των επιμέρους χαρακτηριστικών της διαδικασίας, δε χαρακτη-
ρίζονται καινοτομικές, π.χ. η βελτιωμένη τιμή ενός κινητού τηλεφώνου λόγω 
φτηνότερων εξαρτημάτων δεν το χαρακτηρίζουν ως καινοτομικό.

• Το να σταματήσει μια επιχείρηση να χρησιμοποιεί κάποιες λάθος ή παρωχη-
μένες διαδικασίες, ή απλά να σταματήσει να δημιουργεί ένα προϊόν/υπηρεσία, 
δεν κάνει την επιχείρηση πιο καινοτόμα. 

*
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Εικόνα 1. Ο ιστότοπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Πηγή: WIPO, 2013.

Παράδειγμα
Μία μικρομεσαία επιχείρηση χρυσοχοΐας στο Bangalore της Ινδίας είχε σημαντική 
ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Αιτία ήταν η είσοδος στην επιχείρηση του γιου του 
ιδιοκτήτη, ο οποίος έφερε μαζί του νέες ιδέες για κοσμήματα. 
Σε ένα τυχαίο περίπατό του στο κέντρο της πόλης, σταμάτησε στη βιτρίνα ενός 
πολυτελούς κοσμηματοπωλείου για να δει τα εκθέματα. Προς μεγάλη του έκπληξη, 
είδε κοσμήματα ταυτόσημα με τα κοσμήματα που είχε εμπνευστεί, σχεδιάσει και 
πουλήσει ο ίδιος, μέσω της οικογενειακής επιχείρησης.
Ο νεαρός επιχειρηματίας επισκέφτηκε ένα δικηγόρο εξειδικευμένο σε θέματα 
προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας. Αν και δεν είχε καταχωρήσει τα σχέδιά 
του ως πνευματική ιδιοκτησία που χρήζει προστασίας, εντούτοις ο Ινδικός νόμος 
δίνει αυτομάτως πνευματικά δικαιώματα στα σχέδια που είχε κάνει στο χαρτί ο 
πρωταγωνιστής μας, και τα οποία παρουσίασε στο δικηγόρο. Ο τελευταίος έστειλε 
εξώδικο στο πολυτελές κοσμηματοπωλείο παρουσιάζοντας την κατάσταση και 
ζητώντας εξηγήσεις.
Η απάντηση ήταν περίπου αναμενόμενη: δεν υπήρχε κανένας δόλος από τη μεριά 
του κοσμηματοπωλείου και ο σχεδιασμός των κοσμημάτων είχε γίνει από το 
προσωπικό του κοσμηματοπωλείου – απλά, έτυχε τα δύο σετ σχεδίων να μοιάζουν.
Τότε, ο νεαρός έψαξε τα αρχεία πωλήσεων της εταιρίας του και βρήκε ότι η εταιρία 
του είχε πωλήσει στο κοσμηματοπωλείο δείγματα κοσμημάτων, στα οποία συμπε-
ριλαμβάνονταν και τα μήλα της έριδος. Ως αποτέλεσμα, υπήρξε εξωδικαστικός 
διακανονισμός μεταξύ των δύο μερών, που περιελάμβανε τα εξής βασικά σημεία:

*
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Στον πίνακα 1, παρουσιάζονται εν συντομία ορισμένες από τις επιλογές που έχει μία επιχεί-
ρηση στην προστασία της πνευματικής της ιδιοκτησίας.

Πίνακας 1. Ορισμένες μέθοδοι προστασίας επιχειρηματικής πνευματικής ιδιοκτησίας. Πηγή: Ganguli, 2004.

Πατέντες

Για την προστασία συνήθως εφευρέσεων, με διάρκεια εφαρμογής περί τα 20 χρόνια 
από την ημερομηνία της πλήρους κατάθεσης του φακέλου στην αντίστοιχη αρχή. 
Στην Ελλάδα, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) είναι ο αποκλειστικά 
αρμόδιος φορέας για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων. 
Στην Κύπρο, ο αντίστοιχος φορέας είναι το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 
Παραλήπτη.

Εμπορικά 
σήματα

Για την προστασία συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ενός προϊόντος/υπηρεσίας, 
π.χ. λογότυπο (λέξεις, σχήματα). Σε ορισμένες χώρες, εμπορικά σήματα (και άρα 
προστατευμένη ιδιοκτησία) μπορεί να είναι ακόμα και ήχοι και μυρωδιές. Σε αντί-
θεση με τις πατέντες, η ισχύς ενός εμπορικού σήματος είναι εφόρου ζωής και 
απλώς ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Εμπορικά 
μυστικά 

Για την προστασία ατόμων ή οργανισμών σχετικά με πληροφορίες/γνώσεις που είναι 
μη δημοσιεύσιμες λόγω της εμπορικής αξίας που έχουν. Η προστασία έγκειται στην 
απαγόρευση της πρόσβασης ή διάχυσης πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς την προηγού-
μενη συγκατάθεση των προστατευόμενων ατόμων ή οργανισμών.

Γεωγραφικοί 
χαρακτη-
ρισμοί 

Για την προστασία των χαρακτηριστικών ονομάτων προϊόντων τα οποία ταυτοποι-
ούνται με βάση τη γεωγραφική περιοχή από την οποία προέρχονται (π.χ. ελληνική 
φέτα, κυπριακό χαλούμι). Η αρχική διάρκεια προστασίας είναι συνήθως 10 χρόνια, 
ισχύει εφόρου ζωής και απλώς ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Βιομηχανικά 
σχέδια

Για την προστασία συγκεκριμένων σχεδίων προϊόντων ή διαδικασιών ανάπτυξης 
προϊόντων. Η αρχική διάρκεια προστασίας είναι 10 χρόνια, με δικαίωμα ανανέ-
ωσης για επιπλέον 10 χρόνια.

• Ένα σημαντικό χρηματικό ποσό δόθηκε στην επιχείρηση.
• Το κοσμηματοπωλείο θα σταματούσε άμεσα την παραγωγή και πώληση των 

εν λόγω κοσμημάτων.
• Το κοσμηματοπωλείο θα έδινε υπεργολαβία στην επιχείρηση του ήρωα μας τη 

δημιουργία των εν λόγω κοσμημάτων για τα επόμενα 5 χρόνια.
• Με βάση τα παραπάνω, προκύπτουν οι εξής πρακτικές συμβουλές:
• Είναι σημαντικό να διατηρεί η επιχείρηση αρχείο: α) με τα σχέδια (ή άλλες 

πληροφορίες και γνώσεις) που έχει δημιουργήσει και β) με τις σχετικές οικο-
νομικές συναλλαγές στις οποίες έχει εμπλακεί.

• Είναι σημαντικό η επιχείρηση να συνεργάζεται με κάποιο νομικό σύμβουλο 
επί θεμάτων προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, (Ganguli, 2004).
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3.5 Αποτελέσματα καινοτομικών δραστηριοτήτων
Οι καινοτομικές δραστηριότητες μπορούν να αναλυθούν και με βάση τα αποτελέσματα στα 
οποία οδηγούν: ριζική καινοτομία, επαναστατική καινοτομία, και σταδιακή καινοτομία.

3.5.1 Ριζική καινοτομία
Ως ριζική καινοτομία αναφέρεται το αποτέλεσμα καινοτομικών δραστηριοτήτων (π.χ. δημι-
ουργία νέου προϊόντος/υπηρεσίας) το οποίο οδηγεί:

• στη δημιουργία νέας επιχείρησης,

• τη δημιουργία νέου οικονομικού κλάδου,

• την εκ βάθρων αναδιάρθρωση οικονομικών κλάδων.

Κλασικό παράδειγμα είναι η μεταμόρφωση του τραπεζικού συστήματος ανά τον πλανήτη με 
την είσοδο των πλαστικών καρτών (πιστωτικών, χρεωστικών) και των ΑΤΜ.

3.5.2 Επαναστατική καινοτομία
Το αποτέλεσμα καινοτομικών δραστηριοτήτων το οποίο συμβαίνει σπάνια και σχετίζεται 
συνήθως με επιστημονικές ανακαλύψεις. Χαρακτηρίζεται «επαναστατικό» επειδή κάνει κάτι 
που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν ποτέ ότι ήταν δυνατόν - 
για αυτό και σχετίζεται συχνά με άγνωστες ανάγκες πελατών. Το αποτέλεσμα των καινοτομικών 
δραστηριοτήτων σχετίζεται με χρήσεις και επιπτώσεις πολύ πέρα από ότι μπορεί να είχαν στο 
μυαλό τους οι εμπλεκόμενοι σε αυτές τις δραστηριότητες. Κλασικό παράδειγμα είναι η κατα-
σκευή του πρώτου smartphone και η σχετική ανάδειξη της πρόσβασης στο Διαδίκτυο από 
κινητό τηλέφωνο ως τη μεγάλη κρυφή ανάγκη εκατομμυρίων χρηστών στον πλανήτη.

3.5.3 Σταδιακή καινοτομία
Συναντάται με την υψηλότερη συχνότητα και είναι το αποτέλεσμα καινοτομικών δραστηριο-
τήτων που αφορούν:

• στην τροποποίηση, απλούστευση, ενοποίηση ή βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων, 
διαδικασιών, υπηρεσιών και 

• την παραγωγή ή διανομή προϊόντων και υπηρεσιών. 

Κλασικό παράδειγμα είναι η αυτοκινητοβιομηχανία και οι σταδιακές βελτιώσεις που έχουν γίνει 
σε θέματα ασφάλειας, άνεσης και επιδόσεων.

3.5.4 Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
Πέραν της ποιοτικής ανάλυσης των καινοτομικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, απαιτείται και 
ποσοτική αποτύπωση και παρακολούθησή τους, ώστε να μπορεί να κρίνει η επιχείρηση το βαθμό 
επιτυχίας. Για αυτήν την ποσοτική αποτύπωση, οι καινοτομικές δραστηριότητες μπορεί να θεωρηθεί 
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Σχήμα 3. Μετρώντας τα αποτελέσματα της καινοτομίας.

ότι αποτελούνται από τρεις διαφορετικές αλλά συνδεδεμένες και μετρήσιμες συνιστώσες:

• πόρους (ανθρώπινους, οικονομικούς, κ.λπ.), οι οποίοι καταναλώνονται από ...

• διαδικασίες, για το μετασχηματισμό σε...

• τελικά αποτελέσματα, τα οποία μπορούν να έχουν άμεσο οικονομικό αντίκτυπο 
(έσοδα) ή έμμεσα οφέλη για την επιχείρηση (π.χ. ισχυρό εμπορικό σήμα, απόκτηση 
τεχνογνωσίας, κ.λπ.).

 

Η μέτρηση των πόρων που καταναλώνονται μπορεί να αποτυπωθεί με τους εξής δείκτες:

• Οικονομικοί πόροι που κατευθύνονται σε καινοτομικές δραστηριότητες, π.χ. ίδια 
κεφάλαια, δάνεια, κ.λπ.

• Ανθρώπινοι πόροι. Τόσο ως προς τον αριθμό του προσωπικού που συμμετέχει 
σε τέτοιες δραστηριότητες όσο και ως προς το χρόνο που σημαντικά στελέχη της 
επιχείρησης (π.χ. ο ίδιος ο ιδιοκτήτης) ξοδεύουν σε αυτές.

• Ιδέες που παράγονται στην επιχείρηση. Το καύσιμο της καινοτομίας. 

Η μέτρηση των τελικών αποτελεσμάτων μπορεί να αποτυπωθεί με τους εξής δείκτες:

• Πλήθος νέων προϊόντων/υπηρεσιών.

• Συνεισφορά νέων προϊόντων/υπηρεσιών στα έσοδα της επιχείρησης.

• Απόδοση επένδυσης (ROI) σε καινοτομικές δραστηριότητες.
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3.6 Καινοτομία και πελάτες
Το βασικό πρόβλημα για κάθε καινοτομική δραστηριότητα είναι ότι πρέπει να οδηγεί σε απτά 
εμπορικά αποτελέσματα (όπως υποδεικνύει και ο ορισμός της καινοτομίας). Αυτό με τη σειρά 
του σημαίνει ότι οι πελάτες (παλιοί ή νέοι), οι οποίοι είναι οι τελικοί αποδέκτες των καινοτο-
μικών δραστηριοτήτων, θα πρέπει να εκτιμήσουν θετικά το τελικό αποτέλεσμα και να είναι 
διατεθειμένοι να πληρώσουν για αυτό.

Το παραπάνω μπορεί να γενικευτεί για όλους τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση της καινο-
τομικής δραστηριότητας, όπως προμηθευτές και διανομείς των τελικών προϊόντων/υπηρεσιών. 
Επομένως, χρειάζεται μία παράλληλη και διαρκής δραστηριότητα εμπορικής αξιολόγησης και 
προσαρμογής των καινοτομικών δραστηριοτήτων στις ανάγκες πελατών, προμηθευτών, διανο-
μέων, κ.λπ., με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αποδοχής και άρα του εμπορικού αποτελέσματος, 
όπως φαίνεται στο σχήμα 4.

 

Η επιτυχία αυτής της παράλληλης δραστηριότητας εξαρτάται από ορισμένες βασικές παραμέ-
τρους που σχετίζονται συχνά με το πώς αντιλαμβάνεται ένας πελάτης τα αποτελέσματα της 
καινοτομίας. Ο πίνακας 2 παρουσιάζει μερικές από αυτές τις παραμέτρους:

Σχήμα 4. Βελτιστοποίηση καινοτομικών δραστηριοτήτων με γνώμονα τον πελάτη.
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Συγκριτικό 
πλεονέκτημα

Σε ποιο βαθμό ο πελάτης θεωρεί ότι το καινοτόμο προϊόν/υπηρεσία είναι 
ανώτερο από άλλα ανταγωνιστικά. Αυτό επίσης μπορεί να εκφρασθεί 
και ως ο βαθμός «ανακούφισης» ή ικανοποίησης μιας ανάγκης – π.χ. 
χαμηλότερο κόστος απόκτησης, καλύτερη εμπειρία χρήσης, κ.λπ. Το 
παράδειγμα της Apple και του iPhone είναι κλασικό παράδειγμα αυτής της 
παραμέτρου.

Συμβατότητα

Σε ποιο βαθμό ο πελάτης θεωρεί ότι το καινοτόμο προϊόν/υπηρεσία 
είναι συμβατό με τις υπάρχουσες αξίες, εμπειρίες και ανάγκες του. Αυτή 
η παράμετρος καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και το εύρος της διάχυσης 
ενός καινοτομικού αποτελέσματος.

Πολυπλοκότητα
Σε ποιο βαθμό ο πελάτης θεωρεί ότι η χρήση ενός καινοτόμου προϊόντος/
υπηρεσίας είναι πολύπλοκη ή δυσνόητη. Αυτή η παράμετρος συνδέεται 
αρνητικά με το εύρος της διάχυσης ενός καινοτομικού αποτελέσματος.

Δοκιμή πριν 
την απόκτηση

Σε ποιο βαθμό είναι δυνατή η δοκιμαστική χρήση ενός προϊόντος/υπηρεσίας 
από περιορισμένο αριθμό χρηστών/πελατών, προτού προχωρήσει η 
επιχείρηση σε πλήρη εμπορευματοποίηση του καινοτόμου αποτελέσματος. 
Αυτή η παράμετρος είναι ιδιαίτερα σημαντική και για την επιχείρηση, γιατί 
έτσι μπορεί να διατηρήσει τα κόστη επένδυσης σχετικά χαμηλά, ενώ η όποια 
αποτυχία ή αστοχία περιορίζεται σε μικρό αριθμό πελατών.

Ευκολία στην 
κατανόηση του 
οφέλους χρήσης

Πόσο εύκολα ο πελάτης μπορεί να αντιληφθεί τα χαρακτηριστικά του 
καινοτόμου προϊόντος/υπηρεσίας και να αξιολογήσει τα οφέλη χρήσης του.

Κίνδυνοι χρήσης
Σε ποιο βαθμό ο πελάτης θεωρεί ότι η χρήση του καινοτόμου προϊόντος/
υπηρεσίας δημιουργεί κινδύνους, π.χ. για την υγεία του ή την ασφάλειά του.

Σχέση τιμής - αξίας
Ίσως η δυσκολότερη παράμετρος χαρακτηρισμού ενός καινοτόμου 
προϊόντος/υπηρεσίας γιατί θα πρέπει η επιχείρηση να πείσει τον πελάτη 
για την ποσοτική και ποιοτική αξία που λαμβάνει από αυτό.

Διαθεσιμότητα Ο βαθμός ευκολίας κτήσης ή πρόσβασης στο καινοτόμο προϊόν/υπηρεσία.

Αναγνωρισιμότητα

Σε ποιο βαθμό οι πελάτες αναγνωρίζουν το καινοτόμο προϊόν/υπηρεσία. 
Συνδυάζεται άμεσα με την παράμετρο της διαθεσιμότητας, επηρεάζοντας 
έτσι σημαντικά την τελική διάχυση και εμπορική επιτυχία ενός προϊόντος/
υπηρεσίας.

Πίνακας 2. Παράμετροι που συχνά επηρεάζουν την αποδοχή ενός 
πελάτη για ένα καινοτομικό προϊόν/υπηρεσία.
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Παράδειγμα: Άρνηση πελατών να αποδεχθούν καινοτομίες στη διεθνή αγορά 
κρασιού
Κατά την ανάπτυξη καινοτομικών δραστηριοτήτων, πολλές επιχειρήσεις παραβλέ-
πουν τους παράγοντες που αναφέρθηκαν στον παραπάνω πίνακα και οι οποίοι 
επηρεάζουν την τελική αποδοχή ενός καινοτομικού αποτελέσματος από τους 
πελάτες (παλιούς ή νέους). 
Αυτή η μη αποδοχή του τελικού αποτελέσματος μπορεί να συμβεί ακόμα και αν 
έχει ξεκάθαρα πλεονεκτήματα σε σύγκριση με υπάρχοντα προϊόντα/υπηρεσίες. 
Πέρα δηλαδή του όποιου οικονομικού κόστους, ο πελάτης (είτε ενσυνείδητα είτε 
ασυνείδητα) συνυπολογίζει και το ψυχολογικό κόστος της μετάβασης στο νέο 
προϊόν – ένα κόστος στο οποίο στοχεύουν οι παράμετροι που περιγράφηκαν.
Μία τέτοια περίπτωση έχουν συναντήσει αρκετοί παραγωγοί κρασιού, οι οποίοι 
έχουν καινοτομήσει στο πώμα του κρασιού, χρησιμοποιώντας βιδωτό πώμα αντί 
του κλασικού, φτιαγμένου από φελλό. Πολλοί μάλιστα θεώρησαν ότι αυτή η καινο-
τομία θα άνοιγε τις πόρτες και σε διεθνείς αγορές, γιατί:

• Θα τους καθιστούσε πιο ανταγωνιστικούς στην τιμολόγηση, λόγω μείωσης 
του λειτουργικού κόστους τους και αντίστοιχης μείωσης στην τιμή της 
φιάλης κρασιού. Σύμφωνα με διεθνή στατιστικά στοιχεία, μεταξύ 2% και 15% 
των κρασιών που εμφιαλώνονται με φυσικό φελλό, αλλοιώνονται λόγω 
κακής ποιότητας του φελλού. Αυτό ισοδυναμεί με χαμένα έσοδα πολλών 
εκατοντάδων ή χιλιάδων ευρώ, και οδηγεί στην κακή φήμη του παραγωγού – 
ο καταναλωτής σπανίως θεωρεί ότι φταίει ο φελλός ενώ σχεδόν πάντα κατη-
γορεί τον παραγωγό.

• Θα διευκόλυνε στη διάχυση της κατανάλωσης κρασιού: ο καταναλωτής δε 
χρειάζεται να ψάχνει να βρει ανοιχτήρι – απλά, ξεβιδώνει το πώμα και άρα 
μπορεί να καταναλώσει το κρασί οπουδήποτε.

Παρά τα προφανή λειτουργικά πλεονεκτήματα, τα βιδωτό πώμα δεν έχει τη 
διάχυση που οι ειδικοί του κλάδου θα περίμεναν. Για την ακρίβεια, οι περισσότεροι 
καταναλωτές/πελάτες: 

• θεωρούν ότι τα κρασιά με βιδωτό πώμα είναι χαμηλότερης ποιότητας και για 
αυτό ιστορικά δε συναντώνται σε κρασιά υψηλής ποιότητας/τιμής,

• προτιμούν την παράδοση και το ρομαντισμό της διαδικασίας ανοίγματος 
ενός κρασιού που είναι εμφιαλωμένο με φελλό.

Το έτος 2000 έγιναν δύο παράλληλες προσπάθειες από παραγωγούς και εξαγωγείς 
στις ΗΠΑ και στη Νέα Ζηλανδία, που συνοδεύτηκαν από καταγραφή στατιστικών στοι-
χείων το έτος 2005. Τα στοιχεία αυτά έδειξαν ότι το έτος 2005, λιγότερο από το 10% των 
αμερικανών καταναλωτών κρασιού και λιγότερο από το 5% των παραγωγών/εξαγω-
γέων κρασιού προτιμούσαν το βιδωτό πώμα. Αντίθετα, περισσότερο από το 80% των 
εμφιαλωμένων κρασιών που πουλήθηκαν στη Νέα Ζηλανδία είχαν βιδωτό πώμα. 
Φανταστείτε λοιπόν ότι είστε ένας μικρομεσαίος παραγωγός κρασιού στην Κύπρο 
ή στην Ελλάδα, έχετε επιλέξει την καινοτομία του βιδωτού πώματος και θέλετε να 
εισέλθετε στην αγορά των ΗΠΑ. Καταστροφή! Αν προσπαθήσετε όμως να πουλή-
σετε το ίδιο μπουκάλι, στην ίδια τιμή, στη Νέα Ζηλανδία, μάλλον θα έχετε μια 
επιτυχημένη χρονιά διεθνών πωλήσεων.

*
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3.7 Δίκτυα καινοτομίας
Το παραπάνω παράδειγμα αναδεικνύει μια παγιωμένη τακτική στην ανάπτυξη καινοτομικών 
δραστηριοτήτων: δίκτυα συνεργαζόμενων οργανισμών, τα οποία συνήθως έχουν τους εξής 
βασικούς στόχους: 

• την πρόσβαση σε πολλαπλάσιους πόρους από ότι διαθέτει μόνος του ο κάθε οργα-
νισμός. Η έλλειψη αυτών των πόρων θα μπορούσε να οδηγήσει μια μικρομεσαία 
επιχείρηση στην απόφαση να μην προχωρήσει στην υλοποίηση μιας καινοτόμας 
δραστηριότητας,

• το διαμοιρασμό του κόστους ανάπτυξης καινοτομικών δραστηριοτήτων,

• την κοινή χρήση και ανάπτυξη γνώσης, που είναι η κινητήριος δύναμη κάθε καινο-
τομικής δραστηριότητας,

• τη συντόμευση της επίτευξης των στόχων της μικρομεσαίας επιχείρησης,

Γιατί λοιπόν αυτή η τεράστια διαφορά στη διάθεση καταναλωτών να υιοθετήσουν 
μια καινοτομία; H απάντηση βρίσκεται στην κατηγορία της καινοτομικής δραστηρι-
ότητας που επέλεξαν οι παραγωγοί και εισαγωγείς κρασιού στη Νέα Ζηλανδία: νέα 
μέθοδος μάρκετινγκ. 
Η νέα μέθοδος που επέλεξαν οι επιχειρήσεις του κλάδου (μικρομεσαίες, ως επί το 
πλείστον) ήταν να συνεργαστούν ΟΛΕΣ μαζί στη συστηματική και συντεταγμένη 
προσπάθεια της προώθησης κρασιών με βιδωτό πώμα. Από κοινού λοιπόν δημι-
ούργησαν προωθητικές εκστρατείες για να αναδείξουν τη βελτίωση στην ποιότητα 
που φέρνουν τα βιδωτά πώματα:

• Κυρίαρχο ρόλο έπαιξαν οινολόγοι που συνεργάστηκαν με τις επιχειρήσεις του 
κλάδου σε αυτήν την προσπάθεια, αρκετοί εκ των οποίων πέρα από ειδικοί 
ήταν και πολύ αναγνωρίσιμα τηλεοπτικά πρόσωπα. 

• Σε εκθέσεις κρασιών, δόθηκε έμφαση στην παρουσίαση και ανάδειξη των 
πλεονεκτημάτων του βιδωτού πώματος προς τους χονδρέμπορους και λοιπούς 
ενδιάμεσους στη διακίνηση κρασιών. 

• Δημιουργήθηκε ειδικός ιστότοπος για την ενημέρωση των καταναλωτών, σε 
συνδυασμό με γευσιγνωστικές εκδηλώσεις.

Μέσα σε ένα χρόνο από την υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων, η θετική αντί-
δραση του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με αντίστοιχη άνοδο των πωλήσεων, 
που τελικά οδήγησε στην ολοένα αυξανόμενη χρήση βιδωτών πωμάτων από τους 
παραγωγούς και τους εισαγωγείς κρασιών. 
Το σημαντικό καινοτομικό στοιχείο στη μέθοδο μάρκετινγκ που υιοθετήθηκε είναι 
η συλλογικότητα της προσπάθειας (προσοχή, μην γίνει συνειρμός με πρακτικές 
καρτέλ) από τη μεριά των παραγωγών, οι οποίοι είναι ανταγωνιστές μεταξύ τους 
στις λοιπές δραστηριότητές τους. Χωρίς αυτήν τη συλλογικότητα, η όλη προσπά-
θεια θα μπορούσε να χαρακτηριστεί απλά ως βραχυπρόθεσμη εκστρατεία μάρκε-
τινγκ (Garcia et al., 2007).
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• τη μείωση του αρνητικού αντίκτυπου από την αποτυχία μιας καινοτομικής δραστη- 
ριότητας.

Από την άλλη μεριά:

• Η επιχείρηση απεμπολεί την πλήρη κυριότητα στα οικονομικά (και όχι μόνο) οφέλη 
που θα προκύψουν από την επιτυχή έκβαση μιας καινοτομικής δραστηριότητας.

• Η εξάρτηση από τους πόρους του δικτύου καινοτομίας μπορεί μακροπρόθεσμα να 
οδηγήσει την επιχείρηση στη μη δυνατότητα υλοποίησης αυτόνομων καινοτομικών 
δραστηριοτήτων, δηλαδή χωρίς την εμπλοκή του δικτύου.

Τα δίκτυα καινοτομίας είναι συνήθως δύο κατηγοριών:

• Δια-τομεακά, όπου οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί προέρχονται από διάφορους 
κλάδους της οικονομίας.

• Δι-επιστημονικά, όπου η συνεργασία έγκειται στη συμπληρωματικότητα των εξειδι-
κευμένων γνώσεων που κατέχουν οι εταίροι του δικτύου.

3.7.1 Συστάδες επιχειρήσεων (clusters)
Μία από τις πιο γνωστές κατηγορίες δικτύων καινοτομίας είναι οι συστάδες επιχειρήσεων. 
Πρόκειται για ομάδες επιχειρήσεων και οργανισμών οι οποίοι:

• Βρίσκονται συνήθως στον ίδιο γεωγραφικό χώρο (αν και αυτό πια δεν αποτελεί 
απαραίτητα το βασικό κριτήριο).

• Εστιάζουν τις δραστηριότητές τους σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό κλάδο.

• Μπορεί να έχουν ανεξάρτητη νομική υπόσταση ή απλά να δημιουργούνται μέσω 
στρατηγικών συμμαχιών μεταξύ οργανισμών.

Ειδικά στην Ευρώπη, οι συστάδες επιχειρήσεων αποτελούν βασικό στρατηγικό πυλώνα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πορεία στήριξης και προώθησης της καινοτομίας σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Για την ακρίβεια, το 2012, υπήρχαν 10.000 συστάδες επιχειρήσεων στην Ευρώπη, 
με κύριους συμμετέχοντες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Cluster observatory, 2013).

Παράδειγμα: Συστάδα επιχειρήσεων στο χώρο της κλωστοϋφαντουργίας 
(Ισπανία)
Ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας στην Καταλωνία έχει μία ιστορία σχεδόν διακο-
σίων ετών. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε η ανάγκη εκμοντερνισμού του, με ταυτό-
χρονη δημιουργία νέων προοπτικών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής.
Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, δημιουργήθηκε μία συστάδα επιχειρήσεων 
που καλύπτουν ένα εύρος δραστηριοτήτων στον κλάδο της κλωστοϋφαντουρ-
γίας: προμηθευτές χημικών χρωστικών ουσιών, εταιρίες παραγωγής μηχανημάτων 
κλωστοϋφαντουργίας, βιοτεχνίες ρουχισμού, κ.λπ. Συνολικά, συμμετέχουν 2.600 
επιχειρήσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι μικρομεσαίες. Στην «περιφέ-
ρεια» αυτής της συστάδας, έχουν αναπτυχθεί πολλές υποστηρικτικές επιχειρή-

*
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3.8 Μερικές πρακτικές συμβουλές, αντί επιλόγου
Έχουν γραφτεί πολλά βιβλία και άρθρα για τη δημιουργία στρατηγικής καινοτομίας, για τα 
εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια επιχείρηση για να αξιολογήσει τις ιδέες της, για 
τις διαδικασίες ανάπτυξης νέων προϊόντων, κ.λπ. Μία απλή αναζήτηση στο Διαδίκτυο θα υπερ-
καλύψει τις ανάγκες του αναγνώστη σε αυτά τα θέματα. Αυτό που δύσκολα, όμως, θα βρει 
είναι πρακτικές συμβουλές και μελέτες περίπτωσης από το «πεδίο της μάχης» – τα στοιχεία 
δηλαδή που χαρακτηρίζουν αυτό τον πρακτικό οδηγό στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια. 

Για αυτό, στο υπόλοιπο του κεφαλαίου, δίνονται ενδεικτικές συμβουλές για το πώς μια επιχεί-
ρηση μπορεί να ξεκινήσει το ταξίδι στην καινοτομία, μαζί με αναλυτικές μελέτες περίπτωσης.

• Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημιουργούν στενές σχέσεις με ένα μικρό αριθμό 
πελατών τους, κάνοντάς τους το εν δυνάμει «Τμήμα Καινοτομίας» της επιχείρησης. 
Οι πελάτες μεταφέρουν άμεσα τις ανάγκες τους στην επιχείρηση, η οποία έτσι δε 
χρειάζεται να ξοδέψει χρήματα σε έρευνες αγοράς. Στη συνέχεια, μπορεί να αξιολο-
γήσει την επιχειρηματική προοπτική ικανοποίησης αυτών των αναγκών και τη δυνα-
τότητα καινοτομικών προσεγγίσεων, με βάση τις τέσσερις κατηγορίες καινοτομικών 
δραστηριοτήτων που έχουν ορισθεί σε προηγούμενη ενότητα. Ταυτόχρονα, όμως, 
η επιχείρηση πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στη στενότητα αυτής της σχέσης με 
λίγους πελάτες, γιατί υπάρχει ο λογικός κίνδυνος εγκλωβισμού της επιχείρησης και 
των δραστηριοτήτων της. Όπως πάντα, χρειάζεται να διατηρούνται ισορροπίες.

σεις, όπως εταιρίες μεταφορών, διαφημιστικά γραφεία, κ.λπ. Για την ακρίβεια, εκεί 
ακριβώς έγκειται και η επιτυχία αυτής της συστάδας: στο συνδυασμό επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται σε όλη την αλυσίδα αξίας της κλωστοϋφαντουργίας – 
από την παραγωγή μέχρι την παράδοση του τελικού προϊόντος στα καταστήματα 
λιανικής πώλησης.
Η λειτουργία αυτής της συστάδας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη και υλοποίηση 
καινοτομικών δραστηριοτήτων στις οποίες εμπλέκονται οι εταιρίες του δικτύου. 
Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων που έχουν ήδη υλοποιηθεί είναι:

• Προσέλκυση στη συστάδα εταιριών υψηλής τεχνολογίας για τη δημιουργία 
ενός Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στην Κλωστοϋφαντουργία, ώστε να 
υπάρχει διαρκής ενημέρωση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση τεχνογνωσίας.

• Δημιουργία ειδικών καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών που κατευθύνονται 
από μεγάλους πελάτες με εξειδικευμένες ανάγκες.

• Δημιουργία διαδικτυακού ιστοτόπου για την ηλεκτρονική αγορά προμηθειών.
• Δημιουργία Κέντρου Χρηματοδότησης, για την παρακολούθηση διαφόρων 

χρηματοδοτικών επιλογών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι εται-
ρίες που συμμετέχουν στο δίκτυο (Cluster Observatory, 2013).
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• Ένας άλλος λόγος που μικρομεσαίες επιχειρήσεις διατηρούν στενές σχέσεις με 
ορισμένους πελάτες τους είναι για να μπορούν να έχουν ίδια απόψη σχετικά με το 
πώς οι πελάτες χρησιμοποιούν τα προϊόντα/υπηρεσίες της επιχείρησης, τι προβλή-
ματα αντιμετωπίζουν, τι βελτιώσεις απαιτούνται. 

• Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις καινοτομούν εκμεταλλευόμενες την εμπειρία 
που έχουν αποκτήσει σε εσωτερικές τους λειτουργίες και τις οποίες «πακετάρουν» 
ως νέες υπηρεσίες/προϊόντα που μπορούν να προσφέρουν στην αγορά.

• Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις καινοτομούν σκεφτόμενες πέρα από την πώληση 
του προϊόντος/υπηρεσίας. Βρίσκουν έτσι ευκαιρίες να καινοτομήσουν στην εγκα-
τάσταση, λειτουργία ή κατάργηση ενός προϊόντος/υπηρεσίας, π.χ. δημιουργώντας 
παράγωγα των κυρίως προϊόντων/υπηρεσιών τους τα οποία μπορούν να προωθή-
σουν σε άλλες αγορές.

Μελέτη περίπτωσης: Οι αγγλικές παιδικές τροφές που απογειώθηκαν στο 
διεθνές στερέωμα
O Paul Lindley είναι ο ιδρυτής της εταιρίας παιδικών τροφών Ella’s Kitchen. Δημιούργησε 
την εταιρία το 2006, με γενικό διευθυντή, διευθυντή μάρκετινγκ και γραμματέα τον 
εαυτό του. Σήμερα, η εταιρία απασχολεί 60 άτομα στην Αγγλία (μικρομεσαία επιχεί-
ρηση για τα δεδομένα της χώρας), έχει παράρτημα στις ΗΠΑ με 10 υπαλλήλους, και τα 
έσοδα της περσινής χρονιάς ανέρχονται σε 58 εκατομμύρια ευρώ.
Ο ίδιος ο Lindley λέει, κοιτώντας πίσω στο παρελθόν, ότι χρειάστηκε πολύ καιρό 
μέχρι να αποκτήσει το θάρρος να αδράξει την ευκαιρία που έβλεπε μπροστά 
του και να τη μετατρέψει σε επιχείρηση. «Η κόρη μου Ella γεννήθηκε το 1999 και 
το πρόβλημα που εμφανίστηκε μετά από ένα χρόνο ήταν ότι δεν ήθελε να φάει 
ορισμένα φαγητά. Τότε μου ήρθε η ιδέα για το Ella’s Kitchen – μία εταιρεία παρα-
γωγής παιδικών τροφών με έμφαση στα υγιεινά και γευστικά συστατικά. Το έτος 
2004 αποφάσισα τελικά να προχωρήσω στη δημιουργία της εταιρίας, επενδύοντας 
25.000 ευρώ από τις οικονομίες μου. Έφτιαξα δείγματα, συνταγές και συνεργά-
στηκα με παρασκευαστές για να δημιουργήσουμε το σωστό τελικό προϊόν. 
Το επόμενο δίλημμα ήταν πώς θα γίνεται η διανομή των προϊόντων στον τελικό 
πελάτη. Η πεπατημένη οδός για νέες εταιρίες διατροφής είναι να ξεκινήσουν από 
«χαμηλά» – σε τοπικά παντοπωλεία ή σε εξειδικευμένα delicatessen. Εγώ κινήθηκα 
διαφορετικά ως προς την προώθηση: απευθύνθηκα στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ 
- μάρκετ. Όχι ότι ήταν ευκολότερη η προσέγγιση. Αντιθέτως. Χρειάστηκε ιδιαίτερη 
επιμονή για να βρω ποια στελέχη αυτών των επιχειρήσεων θα έπρεπε να προσεγ-
γίσω για να τους κινήσω το ενδιαφέρον από το τηλέφωνο, έτσι ώστε να εξασφα-
λίσω μια συνάντηση μαζί τους. 
Από τις έξι αλυσίδες σούπερ-μάρκετ που προσέγγισα, η μία δέχτηκε, ένα χρόνο 
αργότερα, να συνεργαστούμε. Τι χρειάστηκα για να τους πείσω;

• Πείσμα και επιμονή. Βρήκα πολλές κλειστές πόρτες και άκουσα πολλά «όχι» 
αλλά δεν πτοήθηκα.

*
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• Ξεκάθαρη παρουσίαση του τι διαφορετικό προσφέρω. Καινούριο προϊόν; 
Καινούρια μεθοδολογία βελτίωσης υπαρχουσών τροφών; κ.λπ.

• Πάθος για αυτό που ήθελα να κάνω».
Τώρα πια, η Ella’s Kitchen κατέχει το 18% της βρετανικής αγοράς παιδικών τροφών, 
εξάγει σε 11 χώρες (μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Νορβηγία, η Ιρλανδία, και η 
Αυστραλία) και έχει δημιουργήσει 80 προϊόντα. Το θέμα των εξαγωγών της επιχεί-
ρησης ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία για τον ιδρυτή της: «Η πρώτη χώρα που 
σκέφτηκα ότι έπρεπε να εισέλθουμε ήταν η Κίνα. Είναι γενικά μεγάλη αγορά, με μια 
ανερχόμενη μεσαία τάξη που ψάχνει για ποιότητα και δυτικές αξίες. Θεωρητικά, 
η τέλεια αγορά για μας. Όταν όμως επισκέφτηκα το Πεκίνο και παρατήρησα πώς 
ψωνίζουν οι Κινέζοι στα σούπερ - μάρκετ κατάλαβα ότι απλά δεν υπήρχε καν 
αγορά παιδικών τροφών στην Κίνα. Υπάρχουν κάποια γάλατα σε σκόνη αλλά 
αυτό είναι όλο. Προφανώς, κάποιος θα πει ότι αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία για 
να έχεις μια τεράστια αγορά δική σου. Θεωρητικά, έτσι είναι. Στην πράξη, όμως, 
κάτι τέτοιο θα ήταν υπερβολικά μεγάλη πρόκληση για μία μικρομεσαία επιχείρηση 
οπότε κατέληξα ότι αυτή η αγορά δεν κάνει για το δικό μας επίπεδο. Το μάθημα 
που πήρα; Ευτυχώς που επισκέφτηκα την Κίνα πριν αποφασίσω να μπω στην 
αγορά της. Αυτό θα συμβούλευα να κάνει και κάθε επιχειρηματίας που θέλει να 
μπει σε μια οποιαδήποτε ξένη αγορά: να την επισκεφτείτε πριν κάνετε ο,τιδήποτε! 
Θα γλιτώσετε πολύ άγχος και πολλά χαμένα χρήματα».
Η επόμενη μεγάλη πρόκληση για τον Lindley ήταν πώς να οργανώσει την εταιρία 
του για να ανταπεξέλθει στην ανάπτυξή της, στη διέξοδο σε ξένες αγορές, κ.λπ. 
Και πάλι, δεν ακολούθησε την πεπατημένη. Η κουλτούρα που δημιούργησε μέσα 
στην εταιρία ήταν «μητρική»: το 75% των υπαλλήλων είναι γυναίκες και μητέρες. 
Δεν εργάζονται συνεχή ωράρια (αφού έχουν και μικρά παιδιά να φροντίσουν) και 
έχουν την ευελεξία να δουλεύουν από το σπίτι. Αυτό έχει απογειώσει την παραγω-
γικότητα και την ικανοποίηση των υπαλλήλων από τη δουλειά τους.
Όσο για το μέλλον, ο Lindley σκέφτηκε να εκμεταλλευτεί εμπορικά ορισμένα 
«εσωτερικά» προϊόντα της επιχείρησης. Για παράδειγμα, σε λίγο καιρό, η εταιρία 
θα κυκλοφορήσει το βιβλίο «Ella’s Kitchen: The Cookbook», το οποίο θα διατίθεται 
σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία της Αγγλίας αλλά και διεθνώς. Ο Lindley αναφέρει 
σχετικά: «Τα παιδιά, όπως και οι μεγάλοι, ασυνείδητα τρώνε χρησιμοποιώντας όλες 
τους τις αισθήσεις. Το βιβλίο αυτό αντανακλά αυτήν ακριβώς την ιδέα και μάλιστα 
τα δύο μου παιδιά δοκίμασαν μερικές από τις συνταγές. Οπότε, ξέρω ότι η επιτυχία 
θα είναι σίγουρη!»
Τέλος, στην ερώτηση «τι θα συμβούλευες έναν κοινό θνητό που σκέφτεται να ξεκι-
νήσει τη δική του επιχείρηση», η απάντηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα: «Έχω στον 
τοίχο πάνω από το γραφείο μου μία πλάκα η οποία αναφέρει κάποιες φράσεις του 
Mark Twain και τις οποίες επαναλαμβάνω στον εαυτό μου κάθε μέρα. «Σε 20 χρόνια 
από τώρα θα είσαι περισσότερο στενοχωρημένος για τα πράγματα που δεν έκανες 
παρά για αυτά που έκανες. Βγες λοιπόν από το λιμάνι της λήθης και ταξίδεψε στον 
κόσμο του εμπορίου. Ερεύνησε. Ονειρέψου. Ανακάλυψε»» (Baker, 2013).
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Μελέτη περίπτωσης: Πώς ένας δεκαεξάχρονος Ινδός μπορεί να γίνει διεθνούς 
επιπέδου επιχειρηματίας
Και αν αυτός τα κατάφερε, γιατί όχι και εσείς; Ο Richie Nanda είναι πρόεδρος της 
μεγαλύτερης εταιρίας σεκιούριτι στην Ινδία, με προσωπική περιουσία πάνω από 
200 εκατομμύρια ευρώ. Η επιτυχία αυτή δεν οφείλεται σε κάποια κληρονομιά 
αλλά σε διαρκή καινοτομία και σκληρή δουλειά. Σε ηλικία 16 ετών, αναγκάστηκε 
να αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση. Ο ίδιος λέει: «Ποτέ δεν ήθελα να γίνω 
επιχειρηματίας. Το όνειρό μου ήταν να γίνω ηθοποιός. Στα 16 μου, όμως, ο πατέρας 
μου έπαθε εγκεφαλικό και οι γιατροί μου είπαν ότι υπήρχε σοβαρή πιθανότητα να 
μείνει παράλυτος για τα επόμενα ένα ή δύο χρόνια. Με δεδομένο ότι ήμουν ο μονα-
δικός γόνος της οικογένειας, ήταν ξεκάθαρο ποιος θα αναλάμβανε την επιχείρηση».
Επί της ουσίας, βέβαια, δεν υπήρχε επιχείρηση. Το 1993, όταν ανέλαβε ο Nanda, 
δεν υπήρχε στην Ινδία η έννοια της προστασίας, όπως τη ξέρουμε σήμερα: οι υπάλ-
ληλοι αυτών των εταιρίων λειτουργούσαν ουσιαστικά ως άτομα υποδοχής σε ξενο-
δοχεία. Η επιχείρηση του Nanda αποτελούνταν από 15 τέτοια άτομα υποδοχής, το 
γραφείο ήταν ένα μικρό λυόμενο και ο μισθός του ήταν 15 ευρώ το μήνα.
Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας γρήγορα κατάλαβε ότι λειτουργούσε σε έναν κλάδο 
οικονομίας με χαμηλά επίπεδα υπηρεσίας και ποιότητας, χωρίς ουσιαστική αξία 
προς τους πελάτες. Το θετικό ήταν ότι ο συγκεκριμένος κλάδος δε χρειάζεται ιδιαί-
τερα κεφάλαια για να λειτουργήσει και να αναπτυχθεί. Σκέφτηκε λοιπόν ότι είχε μία 
μεγάλη ευκαιρία να δημιουργήσει καινούριες υπηρεσίες, με μακροπρόθεσμο στόχο 
να εισέλθει σε νέες αγορές του εξωτερικού. Πολύ μεγάλη φιλοδοξία για ένα 16χρόνο 
που διαχειρίζεται μια ουσιαστικά ανύπαρκτη επιχείρηση υπηρεσιών ασφαλείας!
Για να δημιουργήσει τις νέες υπηρεσίες που ήθελε, έπρεπε πρώτα να αναπτύξει τη 
βασική ιδέα που θα τον διαφοροποιούσε από τους ανταγωνιστές του. «Η πρόκληση 
δεν ήταν να πουλήσω τις υπάρχουσες υπηρεσίες μας με νέους τρόπους αλλά να τους 
πουλήσω την πραγματική έννοια των υπηρεσιών ασφάλειας - όχι απλά υποδοχή 
σε ένα ξενοδοχείο αλλά παροχή πραγματικής ασφάλειας απέναντι σε καταστάσεις 
που θα μπορούσαν να βλάψουν ουσιαστικά την επιχειρηματική τους υπόσταση. 
Στοχεύσαμε εξαρχής σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρειάζονταν 1 ή 2 άτομα ως 
προσωπικό ασφαλείας, π.χ. μικρούς κοσμηματοπώλες. Αυτό μας βοήθησε: α) να 
αποκτήσουμε προσωπικές σχέσεις με τους πελάτες μας, β) με λίγους υπαλλήλους να 
μπορούμε να εξυπηρετήσουμε περισσότερους πελάτες. Έτσι, από 15 άτομα προσω-
πικό, φτάσαμε στους 200, 300, 500... Και αν έχεις το κατάλληλο μέγεθος και ιδέες και 
υπηρεσίες που σε διαφοροποιούν, τότε νέοι πελάτες έρχονται από μόνοι τους».
Ποιο ήταν το μυστικό της επιτυχίας; «Κοινή επιχειρηματική λογική. Μην κλέβεις, 
να δουλεύεις μαζί με τους υπαλλήλους σου, να συμπεριφέρεσαι όπως θα συμπε-
ριφερόσουν στην οικογένειά σου. Στην Ινδία, η διαφθορά είναι μεγάλη οπότε η 
καινοτομία στην οργάνωση της επιχείρησης ήταν η υιοθέτηση και απαρέγκλιτη 
εφαρμογή δυτικών κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτό μας διαφοροποίησε 
έτη φωτός από τον ανταγωνισμό, οδηγώντας μας αρκετές χρονιές σε ρυθμούς 
ανάπτυξης πάνω από 80%, διατήρηση του 99,7% του πελατολογίου μας, και διατή-
ρηση του 94% των στελεχών μας».

*
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3.9 Σύνοψη 

Εισαγωγή 
• Καινοτομία ΔΕ σημαίνει εφεύρεση.

• Καινοτομία είναι η συστηματική εμπορική εκμετάλλευση (νέων ή υπαρχουσών) ιδεών.

Βασικές έννοιες
• Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τρόποι για την ανάπτυξη καινοτομικών δραστηριο-

τήτων, δηλαδή: ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών, υλοποίηση νέων διαδικα-
σιών λειτουργίας, εφαρμογή νέων μεθόδων μάρκετινγκ, υλοποίηση νέας εσωτε-
ρικής δομής της επιχείρησης.

Τρόποι ανάπτυξης καινοτομικών δραστηριοτήτων
• Καινοτομία μπορεί να προκύψει είτε με κάθε ένα ξεχωριστά από τους τέσσερις βασι-

κούς τρόπους ανάπτυξης καινοτομικών δραστηριοτήτων, είτε μέσω συνδυασμών τους.

• Προσοχή: υπάρχουν πολλές δραστηριότητες σε μια επιχείρηση που έχουν θετικό 
αποτέλεσμα στη λειτουργία της (π.χ. μείωση κόστους) αλλά αυτό δε σημαίνει ότι 
είναι δραστηριότητες καινοτομίας.

Ακόμα και με τα σημερινά δεδομένα, τα στοιχεία αυτά είναι εκπληκτικά. Και η 
πορεία αυτή πέρασε σε διεθνές επίπεδο, όταν η εταιρία του Nando (Topsgrup) 
ανέλαβε το 1996 την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας για τον Michael Jackson, κατά 
την επίσκεψη του στο Mumbai. Αυτό το γεγονός αποτέλεσε και την καλύτερη 
συστατική επιστολή, την οποία εκμεταλλεύτηκε πλήρως. Η αναγνωρισιμότητα 
του έδωσε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί περαιτέρω στην εσωτερική αγορά και το 
άνοιγμα στις διεθνείς αγορές έγινε με την εξαγορά μιας αγγλικής εταιρίας υπηρε-
σιών ασφαλείας, της Shield Group. Σήμερα, η Topsgrup έχει 93.000 υπαλλήλους 
παγκοσμίως, 9.000 πελάτες και προσφέρει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών.
Όσο για ιδέες και νέες υπηρεσίες, ο Nando δεν σταματά να ψάχνει για προβλήματα 
ώστε να βρει ανάλογες εμπορικές λύσεις. Για παράδειγμα, όταν πριν μερικά χρόνια 
πέθανε η γυναίκα ενός φίλου του επειδή άργησε να έρθει το ασθενοφόρο, ο Nando 
δημιούργησε την πρώτη ιδιωτική εταιρία άμεσης ιατρικής βοήθειας στην Ινδία. 
«Έχουμε 1.000.000 μέλη, που πληρώνουν 1,5 ευρώ το μήνα. Απασχολούμε 400 
γιατρούς, έχουμε 100 ασθενοφόρα – έχουμε ακόμα και δική μας πυροσβεστική». 
Με λίγα λόγια, ένα τυχαίο γεγονός τον οδήγησε να δημιουργήσει νέες υπηρεσίες 
– μάλιστα, υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος στις οποίες υπήρχε σημαντικό κενό 
από τις κρατικές αρχές (Maxwell, 2013).
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Προστατεύοντας τις δραστηριότητες καινοτομίας
• Σε κάθε περίπτωση, οι δραστηριότητες καινοτομίας συνδέονται συχνά με τη δημι-

ουργία πνευματικής ιδιοκτησίας την οποία η επιχείρηση οφείλει να προστατεύσει, 
ώστε να μεγιστοποιήσει το εμπορικό αποτέλεσμα.

Αποτελέσματα καινοτομικών δραστηριοτήτων
• Τελικά, και ανάλογα με τις φιλοδοξίες, τη διάθεση για ρίσκο του επιχειρηματία και 

την εμπορική επιτυχία της όλης προσπάθειας, τα αποτελέσματα μπορούν να δημι-
ουργήσουν εντελώς νέα δεδομένα σε έναν κλάδο της οικονομίας (ριζική καινοτομία, 
επαναστατική καινοτομία) ή σταδιακές βελτιώσεις (σταδιακή καινοτομία).

Καινοτομία και πελάτες
• Βέβαια, είτε για ριζικές αλλαγές πρόκειται είτε για σταδιακές βελτιώσεις, τελικός κριτής 

είναι ο πελάτης που θα αξιολογήσει και εντέλει θα πληρώσει για το τελικό αποτέλεσμα.

• Υπάρχουν αρκετές παράμετροι που επηρεάζουν την τελική αποδοχή από τον 
πελάτη, οι περισσότερες από τις οποίες συνδέονται με την ψυχολογική υπέρβαση 
που πρέπει να κάνει ο πελάτης για να χρησιμοποιήσει το νέο προϊόν/υπηρεσία.

Δίκτυα καινοτομίας
• Προφανώς, τα παραπάνω δεν είναι απλό να επιτευχθούν. Για αυτό και πολλές 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις συμμετέχουν σε δίκτυα καινοτομίας, ώστε να μοιράζο-
νται κόστη και τεχνογνωσία με άλλους εταίρους.

• Η ευρύτερα γνωστή δομή δικτύων καινοτομίας είναι οι συστάδες επιχειρήσεων (clusters).
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Ι. Λεξικό όρων
Επαναστατική καινοτομία: το αποτέλεσμα καινοτομικών δραστηριοτήτων το οποίο σχετίζεται 
με χρήσεις κι επιπτώσεις πολύ πέρα από ό,τι μπορεί να είχαν στο μυαλό τους οι εμπλεκόμενοι 
σε αυτές τις δραστηριότητες.

Καινοτομία/εφεύρεση: καινοτομία ΔΕ σημαίνει εφεύρεση. Καινοτομία είναι η συστηματική 
εμπορική εκμετάλλευση (νέων ή υπαρχουσών) ιδεών, ενώ εφεύρεση είναι η συνήθως διακριτή 
δημιουργία ενός μοναδικού προϊόντος, μηχανισμού, κ.λπ. Αν ένας εφευρέτης ανακαλύψει «το 
επόμενο μεγάλο πράγμα», αλλά δεν είναι σε θέση να βρεθεί κάποιος να το παράγει και να το 
προωθήσει εμπορικά, τότε «το επόμενο μεγάλο πράγμα» θα είναι απλά το «επόμενο μεγάλο 
μυστικό που θα το ξέρει μόνο ο εφευρέτης του, χωρίς όφελος για κανέναν». Για αυτό και 
πολλές φορές, η καινοτομία λειτουργεί ως επέκταση μιας εφεύρεσης.

Πνευματική ιδιοκτησία: τα αποκλειστικά δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών στο έργο τους. 
Παραχωρούνται από το νόμο για ορισμένο χρόνο για να απαγορεύσουν σε τρίτους τη χρήση των 
έργων χωρίς την άδεια του δημιουργού. Περιλαμβάνει το δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου 
(περιουσιακό δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού δεσμού του δημιουργού 
του προς αυτό (ηθικό δικαίωμα). Το πνευματικό δικαίωμα αποκτάται αυτοδικαίως χωρίς να απαι-
τείται αίτηση του δημιουργού ή καταχώριση του έργου σε κάποια υπηρεσία (Βικιπαίδεια, 2013).

Ριζική καινοτομία: το αποτέλεσμα καινοτομικών δραστηριοτήτων (π.χ. δημιουργία νέου προϊόντος/
υπηρεσίας) το οποίο οδηγεί είτε: α) στη δημιουργία νέας επιχείρησης, β) τη δημιουργία νέου οικο-
νομικού κλάδου, γ) την εκ βάθρων αναδιάρθρωση οικονομικών κλάδων.

Σταδιακή καινοτομία: το αποτέλεσμα καινοτομικών δραστηριοτήτων που αφορούν: α) στην 
τροποποίηση, απλούστευση, ενοποίηση ή βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων, διαδικασιών, 
υπηρεσιών, β) την παραγωγή ή διανομή προϊόντων και υπηρεσιών.

Συγκριτικό πλεονέκτημα: σε ποιο βαθμό ο πελάτης θεωρεί ότι το καινοτόμο προϊόν/υπηρεσία 
είναι ανώτερο από άλλα ανταγωνιστικά. 

Συστάδες επιχειρήσεων: πρόκειται για ομάδες επιχειρήσεων και οργανισμών οι οποίοι: α) 
βρίσκονται συνήθως στον ίδιο γεωγραφικό χώρο (αν και αυτό πια δεν αποτελεί απαραίτητα 
το βασικό κριτήριο), β) εστιάζουν τις δραστηριότητές τους σε έναν συγκεκριμένο οικονομικό 
κλάδο, γ) μπορεί να έχουν ανεξάρτητη νομική υπόσταση ή απλά να δημιουργούνται μέσω 
στρατηγικών συμμαχιών μεταξύ οργανισμών.
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ΙΙ. Ερωτήσεις κεφαλαίου 
1. Τι είναι καινοτομία;

α) Mini εφεύρεση.

β) Εμπορική εκμετάλλευση ιδεών.

γ) Δραστηριότητα μείωσης λειτουργικού κόστους.

δ) Κανένα από τα παραπάνω.

2. Μερικοί από τους βασικούς τρόπους ανάπτυξης καινοτομικών δραστηριοτήτων είναι:

α) η δημιουργία νέων υπηρεσιών.

β) η αναδιοργάνωση της επιχείρησης για την υλοποίηση νέων μεθόδων εξυπηρέτησης πελατών.

γ) όλα τα παραπάνω.

δ) δεν ξέρω – έχουν εμπορικό αποτέλεσμα;

3. Η προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας:

α) είναι σημαντική, γιατί αν την προστατεύσω στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, αποκτώ παγκό-
σμια δικαιώματα.

β) αφορά σε δικαιώματα επί συγγραφικού έργου ή άλλων καταγεγραμμένων έργων (π.χ. 
σχέδια).

γ) αφορά κατά βάση σε εξαγωγικές επιχειρήσεις.

δ) κανένα από τα παραπάνω.
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Περίληψη
Ο βασικός στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να φέρει σε επαφή τον αναγνώστη με την έννοια, 
τη λογική και τη δομή ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη 
του επιχειρηματικού σχεδίου από την οπτική γωνία ενός επαγγελματία επενδυτή, καθώς αυτός/ή 
αποτελεί το δυσκολότερο τελικό αναγνώστη και αξιολογητή ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Λέξεις-κλειδιά: επιχειρηματικό σχέδιο, επιχειρηματική ιδέα, αγορές-στόχοι.

Μαθησιακοί στόχοι κεφαλαίου
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κεφαλαίου, ο/η αναγνώστης/στρια θα:

α) γνωρίζει τη σπουδαιότητα και το ρόλο του επιχειρηματικού σχεδίου ως τον εγκέ-
φαλο της νέας επιχείρησης στην οργάνωση των λειτουργιών της και στην επίτευξη 
των στόχων της,

β) κατανοεί τις προκλήσεις και τους κινδύνους που συνοδεύουν τη συγγραφή ενός 
επαγγελματικού επιχειρηματικού σχεδίου,

γ) είναι ικανός/ή να ξεκινήσει τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου, με βάση 
τη μεθοδολογία που περιγράφεται αναλυτικά σε αυτό το κεφάλαιο.
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4.1 Εισαγωγή 
Μία νέα επιχείρηση συνήθως ωριμάζει στα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής της. Η βασική 
δυσκολία αλλά και ο καταλύτης σε αυτήν την πορεία ωρίμανσης είναι η εξασφάλιση ικανοποιη-
τικής χρηματοδότησης. Αν και αρκετές φορές μπορεί να επιτευχθεί γρήγορα κερδοφορία ικανή 
να αυτοχρηματοδοτήσει ένα επιχειρηματικό εγχείρημα, εντούτοις είναι συνήθης η εξωτερική 
χρηματοδότηση από επενδυτές. Για αυτό και η επιτυχία μιας νέας επιχείρησης συνδέεται με 
το κατά πόσο ένα επιχειρηματικό σχέδιο καλύπτει την οπτική γωνία ενός εξωτερικού επενδυτή.

Το κεφάλαιο μεταφέρει στον αναγνώστη μία μεθοδολογία ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων 
που εξαρχής ενστερνίζεται αυτήν ακριβώς την οπτική γωνία – του εξωτερικού επενδυτή. Η 
ενότητα «Από την ιδέα στην επιχείρηση» δίνει στον αναγνώστη τη μεγάλη εικόνα που πρέπει 
να έχει στο μυαλό του οποιοσδήποτε θέλει να ξεκινήσει μια επιχείρηση. Η πορεία από την ιδέα 
στην επιχείρηση χαρακτηρίζεται συνήθως από: 

• Πέντε παράγοντες που σε μεγάλο βαθμό κρίνουν την επιτυχία αυτής της πορείας: 
α) η ποιότητα της ιδέας, β) η εύρεση επενδυτικών κεφαλαίων, γ) η ποιότητα των 
ιδρυτικών στελεχών της νέας επιχείρησης, δ) οι εξωτερικοί ειδικοί/συνεργάτες και 
ε) το δίκτυο γνωριμιών και υποστήριξης της νέας εταιρίας.

• Τρεις φάσεις ανάπτυξης της νέας επιχείρησης: α) μετατροπή της αρχικής ιδέας σε 
επενδυτική ευκαιρία, β) συγγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου και γ) υλοποίηση 
του επιχειρηματικού σχεδίου.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η βάση όλου του εγχειρήματος είναι η επιχειρηματική ιδέα. Για αυτό 
και η επόμενη ενότητα («Η επιχειρηματική ιδέα») επικεντρώνεται στην περιγραφή της αξιο-
λόγησης μιας ιδέας σε τέσσερις άξονες: α) κάλυψη αναγκών στοχευμένων τμημάτων αγοράς, 
β) μέγεθος αυτών των τμημάτων αγοράς, γ) βαθμός καινοτομίας και συγκριτικού πλεονεκτή-
ματος του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα προωθηθεί προς τα επιλεγμένα τμήματα αγοράς 
και δ) ρεαλιστική δυνατότητα παραγωγής προϊόντος/δημιουργίας υπηρεσίας με ικανοποιητική 
κερδοφορία.

Με την ολοκλήρωση αυτής της προετοιμασίας, ο νέος επιχειρηματίας θα μπορεί να αποφα-
σίσει αν όντως η ιδέα του/της έχει εμπορική προοπτική. Αν έχει αξιολογήσει ότι η ιδέα είναι 
όντως εμπορικά βιώσιμη, τότε μπορεί να επενδύσει το χρόνο του/της στην ανάπτυξη του 
σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου. Στις ενότητες «Το πλαίσιο ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού 
σχεδίου» και «Η δομή ενός επιχειρηματικού σχεδίου» δίνονται απλές, πρακτικές και επαγ-
γελματικές συμβουλές για τη δημιουργία ενός τέτοιου σχεδίου. Αν δεν έχετε εκπονήσει κάτι 
ανάλογο στο παρελθόν, μην τρομάξετε! Προσαρμόστε την προτεινόμενη δομή στις ανάγκες και 
φιλοδοξίες σας, αλλά μην την αγνοήσετε.
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4.2 Από την ιδέα στην επιχείρηση
Η επιτυχία μίας νέας εταιρίας βασίζεται συνήθως σε πέντε παράγοντες: α) στην ιδέα, β) το 
κεφάλαιο που θα επενδυθεί, γ) την «επιχειρηματική ποιότητα» των ιδρυτών της, δ) τους εξωτε-
ρικούς ειδικούς/συνεργάτες και ε) το δίκτυο γνωριμιών και υποστήριξης της εταιρίας.

Η ιδέα είναι το απαραίτητο σημείο εκκίνησης μιας μακράς και διαρκούς διαδικασίας ανάπτυξής 
της. Κατά τη διαδικασία αυτή, η ιδέα θα πρέπει να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει πολλά 
εμπόδια μέχρι να ωριμάσει και να χρηστεί επενδυτική ευκαιρία.

Παράλληλα, θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στο πώς θα πειστούν επενδυτές να προσφέ-
ρουν τα αναγκαία κεφάλαια ώστε η επενδυτική εμπειρία να μετατραπεί σε επενδυτική 
επιτυχία, δηλαδή σε επιτυχημένη επιχείρηση.

Σε αυτήν την πορεία, η επιχειρηματική ποιότητα των ιδρυτικών στελεχών παίζει σημαντικό 
ρόλο. Η ανάπτυξη μιας επιχείρησης δε μπορεί να είναι δουλειά ενός ανθρώπου. Πρέπει να 
υπάρχει μία ομάδα με αλληλοσυμπληρωματικά ταλέντα – κάτι που συνήθως απαιτεί χρόνο, 
ενέργεια και συναισθηματική νοημοσύνη για να δημιουργηθεί σωστά εξαρχής.

Η ομάδα αυτή θα πρέπει περαιτέρω να διερυνθεί σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, πρέπει να 
συνεργαστεί με κατάλληλους εξωτερικούς ειδικούς σε λειτουργικά ζητήματα της νέας επιχεί-
ρησης – με δικηγόρους εξειδικευμένους στην έναρξη επιχειρήσεων και στην προστασία πνευ-
ματικών δικαιωμάτων, με φοροτεχνικούς, με εταιρίες έρευνας αγορών, κ.λπ. Δεύτερον, πρέπει 
να αναζητά δικτύωση με μέντορες που θα μπορέσουν να προσφέρουν καίριες συμβουλές για 
την ανάπτυξη της επιχείρησης. Οι μέντορες αυτοί μπορεί να είναι έμπειροι επιχειρηματίες, 
επαγγελματίες επενδυτές, κ.λπ.

Σχήμα 1. Πέντε παράγοντες επιτυχίας μιας νέας επιχείρησης.
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4.2.1 Η πορεία ανάπτυξης μιας νέας επιχείρησης
Η τυπική ανάπτυξη μιας νέας επιχείρησης εξελίσσεται σε τρεις φάσεις. Το τέλος κάθε φάσης 
σηματοδοτεί την αξιολόγηση της πορείας της νέας επιχείρησης, των χρηματοληπτικών της 
αναγκών και των προκλήσεων της επόμενης φάσης.

Η πρώτη φάση χαρακτηρίζεται από τη μετατροπή μιας αρχικής ιδέας σε επενδυτική ευκαιρία. 
Η ιδέα αντιπροσωπεύει τη λύση σε κάποιο επιχειρηματικό πρόβλημα και πρέπει να αξιολογηθεί 
για το αν ικανοποιεί τις ανάγκες μιας μερίδας πελατών, σε τι βαθμό και σε τι βάθος χρόνου. Η 
ιδέα από μόνη της δεν περικλείει οικονομική αξία. Η τελευταία αναδεικνύεται όταν και μόνον 
όταν η ιδέα υλοποιηθεί επιτυχώς.

Για να συμβούν τα παραπάνω, το άτομο (ή τα άτομα) που είχε την ιδέα πρέπει να αρχίσει να 
εντοπίζει και να προσεγγίζει τα κατάλληλα στελέχη που θα θέλουν και θα μπορούν να εντα-
χθούν στην ιδρυτική ομάδα, για να βοηθήσουν στην υλοποίηση της ιδέας: δηλαδή, στην 
ανάπτυξη του προϊόντος/της υπηρεσίας σε τελική μορφή, ώστε να προωθηθεί κατόπιν στην 
αγορά. Επιπλέον, καλό είναι να γίνουν κάποιες πρώτες συζητήσεις για την επιχειρηματική ιδέα 
με φίλους αλλά και με ειδικούς στο αντικείμενο με το οποίο σχετίζεται μία ιδέα. Οσα περισσό-
τερα σχόλια γίνουν στην αρχή (είτε θετικά είτε αρνητικά), τόσο περισσότερο θα διευκολυνθεί ο 
φιλόδοξος νέος επιχειρηματίας:

• Να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς προσφέρει η ιδέα του και σε ποιους.

• Να αντιληφθεί αν πραγματικά έχει βρει μια καινοτόμα ιδέα ή αν έρχεται δεύτερος, 
τρίτος. 

• Να προβληματιστεί για τους πόρους που θα χρειαστεί (ανθρώπινους, οικονομικούς).

Σε αυτήν την φάση, δεν είναι γενικά συνήθης η εμπλοκή επαγγελματιών επενδυτών και οι 

Σχήμα 2. Φάσεις ανάπτυξης νέας επιχείρησης.
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πρώτες χρηματοδοτικές ανάγκες συχνά καλύπτονται είτε από τα ιδρυτικά στελέχη της επιχεί-
ρησης είτε από φιλικά/συγγενικά τους πρόσωπα. Για αυτό και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει 
εξαρχής ξεκάθαρη περιγραφή της ιδέας και της αγοράς στην οποία θα απευθύνεται, έτσι ώστε 
να ωριμάσει και να αξιολογηθεί η προοπτική της ως επενδυτική ευκαιρία, και να αναζητηθούν 
τα σχετικά κεφάλαια στην επόμενη φάση.

Στη δεύτερη φάση ετοιμάζεται το επιχειρηματικό σχέδιο, όπου δίνεται συνήθως έμφαση στα 
πιθανά σενάρια εξέλιξης της νέας επιχείρησης, στα ρίσκα που υπάρχουν και στους τρόπους 
αντιμετώπισής τους. Πρέπει επιπλέον να γίνει καταγραφή και ανάλυση των πιθανών ανταγωνι-
στών (τωρινών και μελλοντικών) και να κοστολογηθεί το όλο εγχείρημα.

Στη φάση αυτή, η επιχειρηματική ομάδα έρχεται σε επαφή με πληθώρα προσώπων και οργα-
νισμών, όπως: α) με ειδικούς σε θέματα λειτουργίας μίας επιχείρησης – νομικούς συμβούλους, 
διαφημιστές αλλά και με άλλους επιχειρηματίες με εμπειρία στα πρώτα βήματα λειτουργίας 
μιας επιχείρησης, β) με πιθανούς πελάτες, στους οποίους θα απευθύνεται το προϊόν/υπηρεσία, 
ώστε να γίνουν πρώτες εκτιμήσεις για την αποδοχή του στην αγορά και γ) με πιθανούς προμη-
θευτές, ώστε να εκτιμηθεί η δυσκολία υλοποίησης της συνολικής αλυσίδας αξίας.

Η εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου δεν είναι εύκολη υπόθεση ούτε ολοκληρώνεται με τη 
συγγραφή του. Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι ο εγκέφαλος της επιχείρησης και αναπροσαρμό-
ζεται συνεχώς και παράλληλα με την πορεία ωρίμανσής της.

Η τρίτη φάση είναι η φάση υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, οπότε και αποδεικνύ-
εται έμπρακτα η αξία του σχεδίου, η εμπορική προοπτική της ιδέας και η βιωσιμότητα της νέας 
εταιρικής δομής. 

4.3 Η επιχειρηματική ιδέα
Ο Βίκτωρ Ουγκώ είχε πει ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο δυνατό από μια καλή ιδέα που προκύπτει 
τη σωστή χρονική στιγμή. Παρόλο που δεν αναφερόταν σε επιχειρηματικές ιδέες, η ρήση του 
αναμφίβολα βρίσκει εφαρμογή και σε αυτές. Αλλά πώς γεννιέται μία ιδέα; Και πώς ξέρει ένας 
φιλόδοξος νέος επιχειρηματίας ότι η ιδέα του μπορεί να βρει ανταπόκριση στην αγορά και να 
γνωρίσει εμπορική επιτυχία;

Με οικονομικούς όρους, οι απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις συνήθως προκύπτουν από 
την ανάλυση μιας ιδέας στα εξής επίπεδα αξιολόγησής της: α) κάλυψη αναγκών στοχευμένων 
τμημάτων αγοράς, β) μέγεθος αυτών των τμημάτων αγοράς, γ) βαθμός καινοτομίας και συγκρι-
τικού πλεονεκτήματος του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα προωθηθεί προς τα επιλεγμένα 
τμήματα αγοράς και δ) ρεαλιστική δυνατότητα παραγωγής προϊόντος/δημιουργίας υπηρεσίας 
με ικανοποιητική κερδοφορία.



98

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα

4.3.1 Κάλυψη αναγκών στοχευμένων τμημάτων αγοράς
Το κλειδί της επιτυχίας μιας επιχείρησης είναι οι ικανοποιημένοι πελάτες της και όχι (μόνο) τα 
καλά προϊόντα/υπηρεσίες της. Ο λόγος είναι απλός: οι πελάτες είναι αυτοί που πληρώνουν μια 
επιχείρηση για την ικανοποίηση μιας ανάγκης τους ή για την επίλυση κάποιου προβλήματος. Το 
πρώτο λοιπόν επίπεδο αξιολόγησης μιας επιχειρηματικής ιδέας είναι ο ξεκάθαρος καθορισμός 
της ανάγκης που ικανοποιεί και οι τρόποι που θα το πετύχει.

Στην αρχή, είναι σύνηθες ένας νέος επιχειρηματίας να έχει σχηματοποιήσει στο μυαλό του το 
προϊόν/υπηρεσία, το σχεδιασμό του και τις λεπτομέρειες υλοποίησής του. Όχι όμως και ο επεν-
δυτής στον οποίο θα απευθυνθεί ο νέος επιχειρηματίας για χρηματοδότηση. Ο επενδυτής θα 
εκτιμήσει την επιχειρηματική ιδέα από τη σκοπιά της αγοράς, δίνοντας απόλυτη προτεραιό-
τητα στην αξία που θα δημιουργηθεί για τους πιθανούς πελάτες προς τους οποίους θέλει να 
απευθυνθεί ο νέος επιχειρηματίας.

Μα γιατί αυτές οι οπτικές γωνίες (του επιχειρηματία και του επενδυτή) είναι διαφορετικές; Όταν 
ένας νέος επιχειρηματίας πει, για παράδειγμα «Το νέο μας προϊόν έχει 25% λιγότερα εξαρτήματα 
από οποιοδήποτε ανταγωνιστικό», δίνει έμφαση στο προϊόν. Αντίθετα, αν πει «Το νέο μας προϊόν 
έχει 10% χαμηλότερο κόστος χρήσης από οποιοδήποτε ανταγωνιστικό», δίνει έμφαση στην αξία 
που προσφέρεται σε έναν εν δυνάμει πελάτη – και αυτό ενδιαφέρει και έναν επενδυτή. Δηλαδή, 
το προϊόν/υπηρεσία δεν είναι παρά το μέσο δημιουργίας αξίας προς τους πελάτες, την οποία θα 
εκτιμήσουν συγκριτικά με ανταγωνιστικά προϊόντα/υπηρεσίες και θα επιλέξουν ανάλογα.

Σχήμα 3. Ανάλυση επιχειρηματικής ιδέας σε τέσσερις άξονες αξιολόγησης.
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Η επικοινωνία των παραπάνω προς τους πελάτες θα γίνει μέσα από διαδικασίες μάρκετινγκ, 
όπου το πρώτο βήμα είναι ο ορισμός της διαφορετικότητας του προσφερόμενου προϊόντος/
υπηρεσίας (Unique Selling Proposition - USP). Αυτό επιτυγχάνεται ως εξής:

• Η επιχειρηματική ιδέα πρέπει να παρουσιαστεί έτσι ώστε να κεντρίσει το ενδια-
φέρον των εν δυνάμει πελατών (selling proposition). Πολλές (νέες) επιχειρήσεις 
αποτυγχάνουν εμπορικά γιατί οι πελάτες τους δεν αντιλαμβάνονται ποια είναι τα 
πραγματικά οφέλη που αποκομίζουν από τη χρήση των προσφερόμενων προϊό-
ντων/υπηρεσιών, οπότε και δεν έχουν λόγο να τα αγοράσουν.

• Η επιχειρηματική ιδέα πρέπει να παρουσιαστεί έτσι ώστε να αναδείξει τα στοιχεία 
που διαφοροποιούν το προϊόν/υπηρεσία από αυτά των ανταγωνιστών και που το 
κάνουν να προσφέρει υψηλότερη αξία στους πελάτες.

4.3.2 Μέγεθος αγοράς-στόχου
Για να είναι μια (νέα) επιχείρηση επιτυχημένη, δεν αρκεί μια επιχειρηματική ιδέα να καλύπτει 
με μοναδικό τρόπο τις ανάγκες ορισμένων πελατών. Πρέπει να υπάρχει και οικονομικό όφελος 
για την επιχείρηση. Αυτό πρϋποθέτει κατάλληλο μέγεθος αγοράς για το προϊόν/υπηρεσία που 
θα προσφερθεί, με ανάλογα σωστές επιλογές των αγορών-στόχων.

Στοιχεία για το μέγεθος μιας αγοράς μπορούν να συλλεχθούν, συχνά σε ικανοποιητικό βαθμό, 
από δημόσιες πηγές: στατιστικές υπηρεσίες, εμπορικά επιμελητήρια, άρθρα στον ειδικό τύπο, 
και το Διαδίκτυο (βλ. Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία, στο τέλος του κεφαλαίου). Κατά την αρχική 
παρουσίαση της επιχειρηματικής ιδέας σε επενδυτές, αρκεί μια συμπαγής περίληψη αυτών 
των στοιχείων.

Σχετικά με τους πελάτες μιας αγοράς-στόχου, οι ίδιες πηγές μπορούν να προσφέρουν σοβαρές 
ενδείξεις/αποδείξεις ότι το προϊόν ή η υπηρεσία που θα αναπτυχθεί θα προσφέρει αξία σε 
αυτούς τους πελάτες και ικανοποιητικά έσοδα στη νέα επιχείρηση.

Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση του μεγέθους της αγοράς - στόχου πρέπει να λάβει υπόψη 
τον ανταγωνισμό – τόσο τον άμεσο (από επιχειρήσεις που προσφέρουν ανάλογα προϊόντα/
υπηρεσίες), όσο και τον έμμεσο (από επιχειρήσεις που μπορούν να προσφέρουν υποκα-
τάστατα προϊόντα στην ίδια αγορά). Για παράδειγμα, ένας κατασκευαστής αυτοκινήτων δεν 
ανταγωνίζεται μόνο τους άλλους κατασκευαστές αυτοκινήτων. Ανταγωνίζεται και τους κατα-
σκευαστές μοτοσυκλετών, και εν γένει όσους προσφέρουν μεταφορικές λύσεις.

Επομένως, η παρουσίαση μιας επιχειρηματικής ιδέας θα πρέπει να αναδεικνύει τη γνώση που 
διαθέτεις για τους ανταγωνιστές σου. Παρουσίασε τα προϊόντα/υπηρεσίες τους και περιέ-
γραψε πώς συγκρίνονται με τα δικά σου.
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4.3.3 Βαθμός καινοτομίας προϊόντος/υπηρεσίας – Συγκριτικό πλεονέκτημα
Ο βαθμός καινοτομίας ενός προϊόντος/υπηρεσίας συνήθως αξιολογείται συνδυαστικά σε δύο 
διαστάσεις:

• Στα χαρακτηριστικά του προϊόντος/υπηρεσίας.

• Στην υποδομή ανάπτυξης και προώθησης του προϊόντος/υπηρεσίας.

Για παράδειγμα, ένα προϊόν/υπηρεσία μπορεί να έχει σημαντικά καινούρια χαρακτηριστικά και 
να προωθείται στην αγορά μέσα από υπάρχοντα κανάλια προώθησης. Όταν η Microsoft δημι-
ούργησε το πρώτο της λειτουργικό σύστημα (MS-DOS) με πολλά καινούρια – για την εποχή του – 
χαρακτηριστικά, το προώθησε στην αγορά μέσα από το υπάρχον τμήμα πωλήσεων της ΙΒΜ.

Όταν ένα νέο προϊόν/υπηρεσία έχει καινούρια χαρακτηριστικά που προωθούνται με νέους 
τρόπους στην αγορά, τότε αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στη δημιουργία ενός νέου κλάδου 
επιχειρήσεων. Η Netscape συνέβαλλε αποφασιστικά στην επιτυχία του Παγκόσμιου Ιστού (World 
Wide Web) με τη δημιουργία του πρώτου φυλλομετρητή (browser), τον οποίο προώθησε προς 
τους καταναλωτές μέσα από ένα νέο – για την εποχή του – κανάλι: το Διαδίκτυο.

4.3.4 Ρεαλισμός: δυνατότητα υλοποίησης και κερδοφορίας
Πέρα από την αξιολόγηση ειδικών παραμέτρων που μπορεί να κρίνουν την προσπάθεια ως μη 
ρεαλιστική (π.χ. νομικά θέματα, θέματα πιστοποίησης, κ.λπ.), ο νέος επιχειρηματίας πρέπει να 
αξιολογήσει την ποσότητα και την ποιότητα των πόρων (ανθρώπινοι, οικονομικοί, κ.λπ.) που 
είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση της ιδέας του.

Αυτή η διαδικασία οδηγεί στην απαίτηση για κερδοφορία σε κάποιο λογικό χρονικό διάστημα. 
Τα σχετικά ποσά πρέπει να καταγραφούν, αναδεικνύοντας έτσι τα διάφορα κόστη (εκκίνησης 
της επιχείρησης, λειτουργίας, κ.λπ.) και τα αναμενόμενα έσοδα. Με άλλα λόγια, πρέπει να γίνει 
αναλυτική περιγραφή του επιχειρηματικού μοντέλου της νέας επιχείρησης, έτσι ώστε:

• Να αναζητηθεί το σωστό επίπεδο χρηματοδότησης από τους επενδυτές.

• Να υπάρχει ένα κοινό (με τους επενδυτές) σημείο αναμενόμενης απόδοσης της όλης 
επένδυσης.

4.3.5 Προστατεύοντας την ιδέα
Η διαδιακασία που περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα περιέχει το λογικό ρίσκο της 
παρουσίασης μιας νέας ιδέας σε διάφορα ακροατήρια με στόχο την εκτίμηση της δυνατότητας 
υλοποίησής της. Για αυτό και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή τόσο στο βάθος και εύρος της 
παρουσίασής της, όσο και στην εξασφάλιση εκ των προτέρων των δικαιωμάτων επί της ιδέας.

Το τελευταίο επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους. Στην περίπτωση νέων προϊόντων, υπηρε-
σιών ή διαδικασιών, η προστασία μιας ιδέας γίνεται μέσω πατέντας. Η συμβουλή ενός εξει-
δικευμένου δικηγόρου μπορεί να κάνει τη διαφορά στη μελλοντική επιτυχία της επιχείρησης, 
καθώς πάντα θα υπάρχει η πιθανότητα ενός ισχυρού ανταγωνιστή που είναι έτοιμος να εκμε-
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ταλλευτεί ο,τιδήποτε. Ταυτόχρονα, η πατέντα δεν αποτελεί από μόνη της πανάκεια, καθώς 
δημοσιοποιεί τουλάχιστον ένα μέρος της επιχειρηματικής ιδέας. Δεν είναι, για παράδειγμα, 
τυχαίο το γεγονός ότι η Coca Cola δεν αναζήτησε ποτέ την προστασία της συνταγής της μέσω 
πατέντας, η οποία παραμένει μυστική από δημιουργίας της.

Παράλληλα με τη χρήση πατέντας, η χρήση συμφωνητικών εχεμύθειας μπορεί να εξασφα-
λίσει σε κάποιο βαθμό ότι τα άτομα ή οι οργανισμοί που θα συζητήσουν μία νέα επιχειρημα-
τική ιδέα, θα τηρήσουν κάποιο πλαίσιο εμπιστοσύνης. Πάντως, είναι σημαντικό να αναφερθεί 
ότι είναι σπάνιο για επαγγελματίες επενδυτές να μην είναι ούτως ή άλλως εχέμυθοι, καθώς 
σε διαφορετική περίπτωση, η αρνητική φήμη θα απομάκρυνε νέους επιχειρηματίες από το να 
συνεργαστούν μαζί τους.

Σε κάθε περίπτωση, η καλύτερη προστασία μιας ιδέας είναι η γρήγορη υλοποίησή της. Πάντα 
θα απαιτείται σκληρή δουλειά ανάμεσα στη σύλληψή και στην υλοποίησή της, κάτι που μπορεί 
να αποτρέψει αρκετούς ανταγωνιστές από το να την αντιγράψουν – ειδικά αν η νέα επιχείρηση 
έχει δυναμική άμεσης ανάπτυξης.

4.4 Το πλαίσιο ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου
Ο όρος «επιχειρηματικό σχέδιο» είναι ένας από τους πρώτους που συναντά κάθε νέος επιχει-
ρηματίας κατά τη μορφοποίηση της ιδέας του. Όταν το αναπτύξει, είναι σε θέση να αποδείξει 
(ή όχι!) ότι: α) αντιλαμβάνεται σφαιρικά τα επιχειρηματικά ζητήματα που αφορούν στην ιδέα 
του και β) έχει σχεδιάσει την αντιμετώπισή τους ώστε η υλοποίηση της ιδέας να προχωρήσει 
επιτυχώς. Όταν το υλοποιήσει, θα αποτελέσει έναν οδηγό στη διαχείριση της νέας εταιρίας και 
στην αξιολόγηση της πορείας της.

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει λοιπόν με λεπτομέρεια την επιχειρηματική ιδέα πίσω 
από τη σχεδιαζόμενη επιχείρηση και δίνει όσο το δυνατόν ακριβέστερη περιγραφή των οικονο-
μικών απαιτήσεων, των στρατηγικών στόχων και των απαιτούμενων πόρων. Αποτελεί δηλαδή 

Πρακτικές συμβουλές
Για να μπορέσεις να διερευνήσεις τις βασικές παραμέτρους που προαναφέρθηκαν, 
μπορείς να ξεκινήσεις απαντώντας στα εξής σε ρωτήματα:

• Ποιος θα αγοράσει το προϊόν/υπηρεσία μου;
• Γιατί θα το αγοράσει κάποιος πελάτης; Τι ανάγκες του ικανοποιεί;
• Πώς θα προωθηθεί στον πελάτη;
• Ποια είναι τα καινοτομικά χαρακτηριστικά του;
• Γιατί αυτή η επιχειρηματική ιδέα είναι διαφορετική από υπάρχοντα προϊόντα/

υπηρεσίες;
• Ποιο το συγκριτικό πλεονέκτημα της νέας επιχείρησης; Γιατί είναι δύσκολο 

κάποιος ανταγωνιστής απλά να αντιγράψει την ιδέα;
• Ποια τα αναμένομενα κόστη και έσοδα;

*
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ένα μηχανισμό αυτό-ελέγχου του νέου επιχειρηματία που τον κατευθύνει να σκεφτεί συστημα-
τικά την ιδέα του, να διερευνήσει τυχόν κενά στις υποθέσεις που έχει κάνει, να πάρει αποφά-
σεις, και να σχεδιάσει μια ρεαλιστική στρατηγική που θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμη. Κατά τη 
διάρκεια της εκπόνησης του επιχειρηματικού σχεδίου, είναι πιθανό να αναδειχθούν εναλλα-
κτικές προσεγγίσεις στη μορφοποίηση της αρχικής ιδέας, οι οποίες θα πρέπει να αξιολογηθούν 
και να συνυπολογισθούν. Η συνολική λοιπόν ανάλυση των σχετικών επιχειρηματικών θεμάτων 
μιας ιδέας κάνει το επιχειρηματικό σχέδιο βασικό εργαλείο πλοήγησης στα δύσκολα νερά της 
υλοποίησής της.

Η ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου δε βασίζεται σε μια στατική μεθοδολογία και εξαρ-
τάται πάντα: α) από το είδος της νέας επιχείρησης και β) από τους σκοπούς που επιδιώκει να 
πετύχει το επιχειρηματικό σχέδιο. Αν, για παράδειγμα, αφορά σε μία υπό σύσταση νέα επιχεί-
ρηση, θα έχει διαφορετική δομή συγκριτικά με ένα επιχειρηματικό σχέδιο για μια υπάρχουσα 
επιχείρηση που θέλει να αναπτύξει μια νέα υπηρεσία/προϊόν.

Πάντως, παρόλες τις όποιες διαφορές, τα επιχειρηματικά σχέδια βασίζονται στην ίδια λογική: 
την ανάλυση, κατανόηση, και αντιμετώπιση των επιχειρηματικών ρίσκων και ευκαιριών με 
συστηματικότητα και επαγγελματισμό. Η λογική αυτή εκφράζεται και αναδεικνύεται κατά την 
ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου ως εξής:

Ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο εντυπωσιάζει με την ξεκάθαρη γραφή του 

Οι αναγνώστες (και ειδικά οι επαγγελματίες επενδυτές) πρέπει να μπορούν να βρούν εύκολα 
απαντήσεις στις πιθανές ερωτήσεις που έχουν, ειδικά στα θέματα που εμπίπτουν στα ενδι-
αφέροντά τους ή στην εμπειρία τους. Αυτό με τη σειρά του προϋποθέτει οργανωμένη δομή 
του επιχειρηματικού σχεδίου, ώστε να δίνεται η επιλογή στον αναγνώστη να διαβάσει επιλε-
κτικά ορισμένες ενότητές του. Ο υπερβολικός όγκος δεδομένων και η εκτενής ανάλυσή τους 
δε θα κάνουν τη διαφορά – σε αντίθεση με την οργανωμένη παράθεση επιχειρημάτων βασι-
σμένων σε ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα φανερό σε επιχειρηματικά 
σχέδια ιδεών με εξειδικευμένα χαρακτηριστικά, όπου το σύνηθες λάθος είναι η υπερβολική 
περιγραφή τεχνικών όρων και λεπτομερειών.

Η σπουδαιότητα της ξεκάθαρης γραφής επιτείνεται από το γεγονός ότι συνήθως ο νέος επιχει-
ρηματίας δεν είναι παρών όταν ένας επενδυτής διαβάζει το επιχειρηματικό σχέδιο. Δε θα 
μπορεί λοιπόν να δώσει επιτόπου διευκρινίσεις και απαντήσεις σε τυχόν απορίες. Για αυτό και 
το κείμενο πρέπει να μιλά από μόνο του και ιδανικά να έχει διαβαστεί και αξιολογηθεί από 
«φιλικούς» αναγνώστες, πριν προωθηθεί σε επαγγελματίες επενδυτές.

Ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο πείθει με την αντικειμενικότητά του 

Είναι λογικό κάποιος που έχει βρει μια πιθανώς επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα να παρασύ-
ρεται από τον ενθουσιασμό του κατά την εκπόνηση του επιχειρηματικού του σχεδίου. Αν και ο 
ενθουσιασμός και το πάθος είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά ενός επιχειρηματία, εντούτοις το 
επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να είναι όσο πιο αντικειμενικό γίνεται – δεν είναι έντυπο διαφή-
μισης αλλά κείμενο επιχειρημάτων και πειθούς. Αν αντιμετωπιστεί διαφορετικά, το πιθανό-
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τερο είναι ότι απλά θα δημιουργήσει στον επαγγελματία επενδυτή καχυποψία για την ιδέα και 
για τη βιωσιμότητα της υλοποίησής της.

Εξίσου αναποτελεσματικό είναι το άλλο άκρο: η συντηρητική εκπόνηση του σχεδίου, το οποίο 
επικεντρώνεται στις αδυναμίες της επιχειρηματικής ιδέας. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν υπον-
νοεί ότι πρέπει να αποκρύπτονται οι αδυναμίες της επιχειρηματικής ιδέας. Αντίθετα, πρέπει να 
καταγράφονται αναλυτικά και να αναδεικνύεται το επίπεδο δυσκολίας αντιμετώπισής τους και 
ο τρόπος με τον οποίο αυτό θα επιτευχθεί.

Η σωστή προσέγγιση λοιπόν παρουσιάζει ακριβή ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που αναδει-
κνύουν την αξία της επιχειρηματικής ιδέας, με σαφείς αναφορές στις αδυναμίες της, για τις 
οποίες περιγράφεται πλάνο αντιμετώπισης.

Ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο γράφεται με ομοιογενές στυλ γραφής 

Πολλές φορές, ένα επιχειρηματικό σχέδιο εκπονείται από μια ομάδα νέων επιχειρηματιών, 
όπου ο καθένας αναλαμβάνει τη συγγραφή συγκεκριμένων ενοτήτων του σχεδίου. Με δεδο-
μένη τη διαφορετικότητα των ανθρώπων στο στυλ γραφής τους, πρέπει να ανατεθεί σε έναν 
από την ομάδα η τελική επιμέλεια του κειμένου, ώστε να ομογενοποιηθεί η ροή και η παρου-
σίαση των επιχειρημάτων και του κειμένου. Λεπτομέρειες όπως η χρήση ίδιας γραμματοσειράς, 
κοινής δομής ενοτήτων, κοινής μορφής εικόνων και πινάκων μπορεί να κάνουν τη διαφορά 
ανάμεσα σε ένα επαγγελματικό επιχειρηματικό σχέδιο και σε ένα αποτυχημένο κείμενο.

4.5 Η δομή ενός επιχειρηματικού σχεδίου
Η λογική που διέπει ένα επιχειρηματικό σχέδιο, όπως περιγράφηκε σε αυτό το κεφάλαιο, μετου-
σιώνεται στις εξής κύριες ενότητες:

1. Περίληψη.

2. Περιγραφή προϊόντος/υπηρεσίας.

3. Στελέχωση της νέας επιχείρησης.

4. Αγορές-στόχοι και ανταγωνισμός.

5. Προώθηση και πώληση προϊόντος/υπηρεσίας.

6. Λειτουργική και διοικητική δομή της νέας επιχείρησης.

7. Σχέδιο υλοποίησης.

8. Ανάλυση κινδύνων και ευκαιριών.

9. Χρηματοοικονομική ανάλυση.

4.5.1 Περίληψη
Η περίληψη ενός επιχειρηματικού σχεδίου στοχεύει στην προσέλκυση ενδιαφέροντος, ειδικά 
από την πλευρά των επαγγελματιών επενδυτών. Περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά της 
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ιδέας, όπως: α) το τελικό προϊόν/υπηρεσία, β) την αξία που δημιουργείται για τον πελάτη, γ) 
την εμπειρία των στελεχών της επιχειρηματικής ομάδας, δ) τις ανάγκες χρηματοδότησης και ε) 
την αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης.

Οι επαγγελματίες επενδυτές διαβάζουν πρώτα την περίληψη ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Η 
υψηλή ποιότητά της δεν εξασφαλίζει την άμεση και θετική απόφασή τους. Η κακή της όμως 
ποιότητα εξασφαλίζει την άμεσα αρνητική τους απόφαση. Μία ξεκάθαρη, αντικειμενική και 
συμπαγής περιγραφή της προτεινόμενης επιχείρησης, που θα κάνει κατανοητή την αξία της 
επιχειρηματικής ιδέας, δείχνει τη σοβαρότητα του νέου επιχειρηματία. Για αυτό και η προετοι-
μασία της περίληψης είναι εξαιρετικά σημαντική, αφού καθορίζει σε μεγάλο βαθμό αν ο επεν-
δυτής θα συνεχίσει στην ανάγνωση των λοιπών ενοτήτων.

Η περίληψη λοιπόν πρέπει να γραφτεί έτσι ώστε να διαβάζεται ως ανεξάρτητο και πλήρως περι-
εκτικό κείμενο. Ο επενδυτής πρέπει να μπορεί να τη διαβάσει και να την καταλάβει μέσα σε 
10 λεπτά. Για αυτό και συνήθως η συγγραφή της γίνεται αφού έχει ολοκληρωθεί η συγγραφή 
όλου του επιχειρηματικού σχεδίου.

Πρακτικές συμβουλές: 1. Περίληψη 
Οι παρακάτω ερωτήσεις θα σε κατευθύνουν στην επιτυχημένη συγγραφή της περί-
ληψης:

• Ποια είναι η επιχειρηματική σου ιδέα; Τι τη διαφοροποιεί;
• Ποιοι είναι οι πελάτες που θέλεις να αγοράσουν το προϊόν/υπηρεσία που θα 

προκύψει από την ιδέα σου;
• Γιατί αυτοί οι πελάτες θα το αγοράσουν; Τι αξία τους προσφέρεις;
• Τι μέρος της αγοράς υπολογίζεις ότι θα κατέχεις και τι ρυθμούς ανάπτυξης 

προβλέπεις για την επιχείρησή σου;
• Ποια κανάλια διανομής θα χρησιμοποιήσεις για να φτάσει το προϊόν/υπηρεσία 

στην αγορά που στοχεύεις;
• Σε ποιο πλαίσιο ανταγωνισμού θα γίνουν τα παραπάνω;
• Τι είδους εταίρους θα έχεις; Τι εμπορικές συμμαχίες θα συνάψεις;
• Ποια είναι τα στάδια ανάπτυξης του προϊόντος/υπηρεσίας που θα προκύψει 

από την ιδέα σου;
• Τι οικονομική ενίσχυση (επένδυση) θα χρειαστείς για τα παραπάνω;
• Ποιες είναι οι αναμενόμενες πωλήσεις, αναμενόμενα κόστη και αναμενόμενα 

κέρδη;
• Ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της επιχείρησης (π.χ. σε 3 χρόνια);
• Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες που συνοδεύουν το νέο εγχείρημα;

*
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4.5.2 Περιγραφή προϊόντος/υπηρεσίας
Το επιχειρηματικό σχέδιο βασίζεται σε ένα προϊόν/υπηρεσία και στα αναμενόμενα οφέλη προς 
τους πελάτες του. Για αυτό και πρέπει να είναι εξαρχής ξεκάθαρο: α) σε τι διαφέρει από τα 
άλλα που βρίσκονται ήδη στην αγορά, β) σε ποιο στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται και γ) ποια άλλα 
βήματα απομένουν μέχρι την ολοκλήρωσή του.

Αξία που προσφέρεται στον πελάτη 

Το επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να περιγράφει λεπτομερώς τη λειτουργία του νέου προϊόντος/
υπηρεσίας και την αξία που λαμβάνει ο πελάτης από τη χρήση του. Αν υπάρχουν ήδη ανταγω-
νιστικά προϊόντα/υπηρεσίες, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην παράθεση και ανάλυση 
σχετικών επιχειρημάτων για την επιπλέον αξία που προσφέρει. Πώς γίνεται αυτό; Έλα στη θέση 
του πελάτη σου και ανέλυσε τα υπέρ και τα κατά του προϊόντος/υπηρεσίας σου, συγκρίνοντάς 
το με αυτά των ανταγωνιστών σου.

Στην περίπτωση που η νέα επιχείρηση θα προσφέρει περισσότερα του ενός προϊόντα/υπηρε-
σίες, καλό θα είναι να κατηγοριοποιηθούν είτε με βάση τα χαρακτηριστικά τους, είτε με βάση 
τους εν δυνάμει πελάτες τους. Με αυτόν τον τρόπο θα φανεί πόσο διαφορετικά είναι τελικά 
μεταξύ τους – θα είναι τόσο διαφορετικά όσο λιγότερες είναι οι επικαλύψεις μεταξύ τους.

Στάδιο ανάπτυξης του νέου προϊόντος/υπηρεσίας 
Ο επαγγελματίας επενδυτής θέλει να αντιληφθεί το βαθμό του ρίσκου που αναλαμβάνει: όσο 
πιο ώριμη είναι η ανάπτυξη του νέου προϊόντος/υπηρεσίας, τόσο ευκολότερα θα μπορεί να 
σχηματίσει εικόνα για την πιθανή μελλοντική του πορεία. Προσπάθησε λοιπόν να αποφύγεις 
όσο γίνεται εξειδικευμένες περιγραφές και τεχνικές λεπτομέρειες, και περιέγραψέ το όσο πιο 
απλά γίνεται. Ένα ολοκληρωμένο πρωτότυπο του προϊόντος (ή η πρώτη «έκδοση» της υπηρε-
σίας) αποδεικνύουν στον επαγγελματία επενδυτή ότι έχεις τις δυνατότητες να ανταπεξέλθεις 
στις τεχνικές δυσκολίες και προκλήσεις που θα εμφανιστούν. Αν μάλιστα υπάρχει ήδη κάποιος 
χρήστης ή πελάτης, τότε η όλη διαδικασία διευκολύνεται ακόμα περισσότερο.

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να περιγράψεις τι σε διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό. Αν υπάρ-
χουν πατέντες ή άλλοι τρόποι προστασίας της ιδέας σου, τους περιγράφεις σε αυτήν την ενότητα. 
Τυχόν προβλήματα που έχουν εμφανιστεί στην πορεία ανάπτυξης του προϊόντος/υπηρεσίας, 
πρέπει επίσης να αναφερθούν, μαζί με το σχέδιο αντιμετώπισής τους. Ειδικά αν υπάρχουν 
νομικοί περιορισμοί, πρέπει να γίνει εκτεταμένη ανάλυση των ζητημάτων που προκύπτουν, του 
ρίσκου που δημιουργούν και των σχετικών δράσεων που έχει αναλάβει η νέα επιχείρηση (π.χ. για 
να εκδοθεί μία άδεια που απαιτείται, ώστε να επιλυθεί κάποιο νομικό κώλυμα).
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4.5.3 Στελέχωση της νέας επιχείρησης
Αυτή είναι η ενότητα που οι επαγγελματίες επενδυτές διαβάζουν συνήθως αμέσως μετά την 
περίληψη, καθώς πρώτιστο μέλημά τους είναι να καταλάβουν αν τα άτομα που θα στελε-
χώσουν τη νέα επιχείρηση μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της. Δυστυχώς, είναι 
σύνηθες φαινόμενο ένας νέος επιχειρηματίας να υποτιμά την αξία αυτής της ενότητας και να 
μην την περιγράφει εκτενώς.

Η περιγραφή πρέπει να επικεντρώνεται στις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των στελεχών 
που βοηθούν σε συγκεκριμένες παραμέτρους ανάπτυξης της επιχείρησης. Επαγγελματική 
εμπειρία, και ειδικά σε νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις, ενδιαφέρει έναν επαγγελματία επενδυτή 
πολύ περισσότερο από τους τίτλους σπουδών (προφανώς, χωρίς να υποτιμάται η αξία τους). Αν 
μάλιστα βασικές θέσεις διοίκησης θα αναληφθούν από στελέχη με μικρή ή καθόλου εμπειρία, 
τότε πρέπει να εξηγηθεί αναλυτικά το σκεπτικό και η προοπτική αυτής της απόφασης. 

Εν γένει, τα χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης ομάδας που θα στελεχώσει μια νέα επιχείρηση 
είναι μεταξύ άλλων τα εξής:

• Κοινό όραμα για την πορεία και κοινή θέληση για την επιτυχία της νέας επιχείρησης.

• Συμπληρωματικές ικανότητες και γνώσεις.

• Τουλάχιστον 3 αλλά σπάνια περισσότερα από 6 στελέχη.

• Δέσιμο σαν ομάδα, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που σίγουρα 
θα παρουσιαστούν.

Πρακτικές συμβουλές: 2. Περιγραφή του προϊόντος/υπηρεσίας
Οι παρακάτω ερωτήσεις θα σε κατευθύνουν στην επιτυχημένη συγγραφή αυτής της 
ενότητας:

• Ποιοι είναι οι πελάτες που θα αγοράσουν το προϊόν/υπηρεσία;

• Ποιες είναι οι ανάγκες τους;

• Τι αξία τους προσφέρει;

• Τι ακριβώς είναι καινοτόμο σχετικά με το νέο προϊόν/υπηρεσία;

• Σε ποιο στάδιο ανάπτυξης βρίσκεται το νέο προϊόν/υπηρεσία;

• Τι είδους εμπορικές συνεργασίες/συμμαχίες απαιτούνται για την πλήρη ανάπτυξή 
του;

• Τι ανάλογα προϊόντα/υπηρεσίες προσφέρουν ή ετοιμάζονται να προσφέρουν 
οι ανταγωνιστές σου;

• Υπάρχουν νομικά κωλύματα ή οποιασδήποτε φύσης νομικά ζητήματα που 
σχετίζονται με το νέο προϊόν/υπηρεσία (πατέντες, άδειες λειτουργίας, κ.λπ.);

• Τι προαπαιτεί η ανάπτυξη του νέου προϊόντος/υπηρεσίας;

• Ποια είναι τα επόμενα στάδια ανάπτυξης; Ποια τα σημεία αξιολόγησης 
(milestones) σε αυτήν την πορεία;

*



107

04 / Το επιχειρηματικό σχέδιο / Κωνσταντίνος Κούτσικος

• Αντοχή στις δυσκολίες – να μην το βάζουν κάτω και να προσπαθούν ξανά και ξανά 
να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο.

Μην παραλείψεις να αναφέρεις το όνομα κάποιου μέντορα που σε συμβούλεψε στην 
μέχρι τώρα πορεία της νέας επιχείρησης. Κανείς νέος επιχειρηματίας δεν πληρεί απολύτως 
τα κριτήρια για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης. Η εμπλοκή εξωτερικών «φιλικών 
προσώπων» (όπως έμπειροι επιχειρηματίες, λογιστές, διαφημιστές, σύμβουλοι επιχειρήσεων) 
δείχνουν επαγγελματισμό και σοβαρότητα.

4.5.4 Αγορές-στόχοι και ανταγωνισμός
Η ακριβής αντίληψη των αναγκών των πελατών μιας επιχείρησης είναι το θεμέλιο της επιτυχίας 
της αφού η ύπαρξή τους δικαιολογεί και την ύπαρξη της επιχείρησης. Στο τέλος της ημέρας, η 
απόφασή τους να αγοράσουν ή όχι το προϊόν/υπηρεσία μιας επιχείρησης καθορίζει και το βαθμό 
επιτυχίας της επιχείρησης. Η απόφαση αυτή σχετίζεται άμεσα με το πώς αντιλαμβάνονται την 
αξία που τους προσφέρεται, σε σχέση με ανταγωνιστικά προϊόντα/υπηρεσίες. Για αυτό λοιπόν 
και το να έχεις όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα της αγοράς-στόχου και των ανταγωνιστών σου 
σε αυτή, θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία (ή αποτυχία) του όλου εγχειρήματος.

Μέγεθος αγοράς και προοπτικές ανάπτυξής της 

Η αξία της νέας επιχείρησης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις προοπτικές της αγοράς που 
στοχεύει να εξυπηρετήσει. Οι προοπτικές αυτές μπορούν να περιγραφούν με βάση τον αριθμό 
των πελατών, τις μονάδες προϊόντος/υπηρεσίας που μπορούν να πουληθούν, το ύψος των 
αναμενόμενων εσόδων και το αναμενόμενο μερίδιο αγοράς. Επιπλέον, πρέπει να αναλυθούν 
οι παράγοντες (τεχνολογικοί, οικονομικοί, πολιτικοί, νομικοί) που μπορούν να επηρεάσουν 
τόσο την αγορά - στόχο όσο και την ίδια την επιχείρηση.

Η συνήθης προσέγγιση στα παραπάνω είναι η δημιουργία υποθέσεων, η καταγραφή ερωτή-
σεων που αφορούν σε αυτές τις υποθέσεις, και η χρήση κατάλληλων πηγών δεδομένων για την 
άντληση σχετικών στοιχείων.

Πρακτικές συμβουλές: 3. Στελέχωση της νέας επιχείρησης 
Οι παρακάτω ερωτήσεις θα σε κατευθύνουν στην επιτυχημένη συγγραφή αυτής της 
ενότητας:

• Τα μέλη της ομάδας έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν;
• Ποια είναι η εμπειρία τους και οι ικανότητές τους σε σχέση με τη νέα επιχεί-

ρηση; Τι τους κάνει να ξεχωρίζουν (εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία, 
επαγγελματικές διακρίσεις, αναγνώριση στον επαγγελματικό κόσμο);

• Γνωρίζουν τις αδυναμίες τους και πώς σκοπεύουν να τις αντιμετωπίσουν;
• Ποιοι είναι οι προσωπικοί στόχοι των στελεχών της νέας επιχείρησης που 

ικανοποιούνται με τη δημιουργία της; Πόσο πολύ θέλουν να πετύχει και τι 
κίνητρα έχουν;

*
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Η άντληση δεδομένων απαιτεί δημιουργικότητα και επιμονή. Χρήσιμες πηγές μπορούν να 
είναι έντυπα που αφορούν στον οικονομικό κλάδο της επιχείρησης (ειδικά περιοδικά, κλαδικές 
μελέτες, ακαδημαϊκά άρθρα), ευρετήρια επιχειρήσεων, εμπορικά επιμελητήρια (εν γένει, 
επαγγελματικές ενώσεις), δημόσιοι οργανισμοί (στατιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες προστα-
σίας πνευματικής ιδιοκτησίας), μελέτες τραπεζών, βάσεις δεδομένων, το Διαδίκτυο αλλά και 
προσωπικές επαφές (συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, τηλεφωνήματα, κ.λπ.).

Η άντληση δεδομένων δεν οδηγεί αυτόματα σε απαντήσεις. Συνήθως, απαιτείται σύνθεση των 
δεδομένων και δημιουργία προβλέψεων που ακολουθούν τους εξής κανόνες:

• Η βάση των προβλέψεων πρέπει να είναι λογική – μπορεί να υπάρχουν παράμετροι 
που να μην μπορούν εύκολα να ποσοτικοποιηθούν. Προσεγγιστικοί υπολογισμοί 
που μπορούν να δικαιολογηθούν αντικειμενικά πολλές φορές αρκούν. Για κάθε 
πρόβλεψη, ρώτα απλά τον εαυτό σου αν την πιστεύεις.

• Να σκέφτεσαι δημιουργικά – ο συντομότερος δρόμος ανάμεσα στα δεδομένα και 
στην πρόβλεψη δεν είναι πάντα προφανής. Αν δεν μπορείς να βρεις δεδομένα για 
μια παράμετρο που απαιτεί πρόβλεψη, διερεύνησε αν υπάρχει κάποια άλλη που 
μπορεί να την υποκαταστήσει.

• Σύγκρινε τις πηγές σου (στις περιπτώσεις που μπορείς να αντλήσεις τα ίδια δεδο-
μένα από διαφορετικές πηγές).

Τμηματοποίηση της αγοράς 

Μια αγορά-στόχος μπορεί να κατατμηθεί σε επιμέρους τμήματα ώστε να εντοπιστούν εκείνα 
στα οποία το νέο προϊόν/υπηρεσία μπορεί να προσφέρει υψηλότερη αξία. Ενδεικτικά, παρατί-
θενται κριτήρια τμηματοποίησης μιας αγοράς που απαρτίζεται από τελικούς καταναλωτές:

• Γεωγραφική θέση: χώρα, αστική/αγροτική περιοχή, πληθυσμιακή πυκνότητα.

• Δημογραφικά στοιχεία: ηλικία, φύλο, εισόδημα, επάγγελμα, αγοραστική δύναμη.

• Τρόπος ζωής: τεχνοκράτες, εναλλακτικοί, ενεργοί πολίτες 3ης ηλικίας.

• Καταναλωτική συμπεριφορά: συχνότητα χρήσης προϊόντων/υπηρεσιών.

• Αγοραστικές συνήθειες: προτίμηση σε επώνυμα προϊόντα, προτίμηση βάσει τιμής.

Αν το νέο προϊόν/υπηρεσία απευθύνεται σε εταιρικούς πελάτες, τότε τα παρακάτω κριτήρια 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

• Δημογραφικά στοιχεία: μέγεθος επιχείρησης, οικονομικός κλάδος, τοποθεσία.

• Λειτουργικά στοιχεία: τεχνολογίες που χρησιμοποιούν.

• Αγοραστικές συνήθειες: κεντρικές προμήθειες, σχέσεις με προμηθευτές.

• Άλλοι παράγοντες: μέγεθος παραγγελιών.

Για κάθε τμήμα της αγοράς που θα επιλέξεις να δραστηριοποιηθείς, πρέπει να ετοιμάσεις 
προβλέψεις εσόδων, λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική των ανταγωνιστών.
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Ανταγωνισμός 

Είναι σημαντικό να αναζητηθούν, καταγραφούν, και αναλυθούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία 
των ανταγωνιστών με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως: όγκος πωλήσεων, έσοδα, τιμολο-
γιακή πολιτική, ρυθμοί ανάπτυξης, μερίδιο αγοράς, βάση κόστους, προϊόντα, υποστήριξη 
πελατών, αγορές - στόχοι, και κανάλια διανομής προϊόντων/υπηρεσιών. Στην ανάλυση αυτή, 
πρέπει να συμπεριληφθεί η νέα επιχείρηση, ώστε οι όποιες συγκρίσεις να αναδείξουν την 
αξία του συγκριτικού πλεονεκτήματος της νέας επιχείρησης. Αυτό θα απαντήσει στην ερώτηση 
«γιατί ένας πελάτης να αγοράσει από σένα και όχι από τον ανταγωνιστή σου;».

Πρακτικές συμβουλές: 4. Αγορές-στόχοι και ανταγωνισμός
Γενικά σε αυτή την ενότητα, η βασική συμβουλή είναι να βλέπεις το προϊόν/υπηρεσία 
σου από την οπτική γωνία του πελάτη, ακολουθώντας μερικά απλά βήματα:

• Καθόρισε ποιες είναι οι ανάγκες που ικανοποιεί ή τα προβλήματα που 
«ανακουφίζει» το νέο προϊόν/υπηρεσία.

• Όρισε ξεκάθαρα τα τμήματα αγοράς στα οποία θα το προσφέρεις.
• Ανέδειξε με κάθε τρόπο τη διαφορετικότητα της νέας επιχείρησης και των 

προϊόντων/υπηρεσιών της, σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
• Σκέψου σαν πελάτης – τι τον ενδιαφέρει, τι τον συγκινεί, τι τον ικανοποιεί.
• Να θυμάσαι ότι η ικανοποίηση του πελάτη ξεκινά μετά το ταμείο, όχι στο 

ταμείο. Η ουσιαστική λοιπόν εξυπηρέτηση πελατών ξεκινά αμέσως μετά την 
αγορά του προϊόντος/υπηρεσίας.

Το τελευταίο σημείο είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί πέραν της παρακολούθησης 
της εμπορικής πορείας ενός προϊόντος/υπηρεσίας, είναι ένας σημαντικός μηχανισμός 
ανατροφοδότησης προς την επιχείρηση σχετικά με τις επιλογές σου: αν επέλεξες το 
σωστό τμήμα αγοράς, αν επέλεξες τα σωστά κανάλια προώθησης, κ.λπ. Αυτό με τη 
σειρά του θα βοηθήσει να γίνουν θετικές αλλαγές στην επιχείρηση ή ακόμα και να 
αντληθούν ιδέες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
Με βάση τα παραπάνω, οι ερωτήσεις που ακολουθούν θα σε κατευθύνουν στην 
επιτυχημένη συγγραφή αυτής της ενότητας:

• Πώς αναπτύσσεται ο οικονομικός κλάδος στον οποίο θα δραστηριοποιηθεί η 
νέα επιχείρηση;

• Ποιοι παράγοντες καθορίζουν την επιτυχία σε αυτόν τον κλάδο;
• Πόσο σημαντική είναι η καινοτομία και η τεχνολογία σε αυτόν τον κλάδο;
• Ποια είναι τα τμήματα της αγοράς στα οποία θα προωθήσεις το νέο προϊόν/

υπηρεσία;
• Τι μεγέθη αγοράς (ύψος πωλήσεων και εσόδων) υπολογίζεις για τα τμήματα 

αγοράς που στοχεύεις και για τα επόμενα 3 χρόνια;
• Τι θα επηρεάσει την ανάπτυξη αυτών των τμημάτων της αγοράς;
• Ποιες είναι οι προβλέψεις σου για την πορεία της κερδοφορίας αυτών των 

τμημάτων της αγοράς;

*
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4.5.5 Προώθηση και πώληση προϊόντος/υπηρεσίας
Το βασικό στοιχείο μιας καλά σχεδιασμένης πορείας ανάπτυξης μιας νέας επιχείρησης είναι 
ο ανάλογα καλός σχεδιασμός των δραστηριοτήτων προώθησης και πώλησης του νέου προϊό-
ντος/υπηρεσίας. Μία κλασσική προσέγγιση τέτοιου σχεδιασμού καλύπτει παραμέτρους που 
αφορούν στο προϊόν/υπηρεσία, την τιμή του, τη διανομή του και την προώθησή του.

Προϊόν/υπηρεσία 

Η αρχική επιχειρηματική ιδέα παρέχει μια πρώτη εικόνα των χαρακτηριστικών που θα έχει το 
νέο προϊόν/υπηρεσία. Μετά την ανάλυση αγοράς που έγινε στην προηγούμενη ενότητα, ο νέος 
επιχειρηματίας είναι σε θέση να αξιολογήσει κατά πόσο αυτά τα χαρακτηριστικά του προϊό-
ντος/υπηρεσίας ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών - στόχων και τί είδους αλλαγές/προσαρ-
μογές πιθανώς απαιτούνται.

Τιμή 

Η βάση για την εύρεση μιας λογικής τιμής για το προϊόν/υπηρεσία πρέπει να βασίζεται στη 
διάθεση των πελατών να ανταποκριθούν σε αυτήν την τιμή. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την 
κοινή πεποίθηση ότι η τιμή πώλησης πρέπει να βασίζεται στο κόστος του προϊόντος/υπηρεσίας. 

• Τι μερίδιο αγοράς υπολογίζεις να αποκτήσεις; Πότε και γιατί;
• Σε ποιες κατηγορίες πελατών θα απευθυνθείς;
• Δώσε παραδείγματα τυπικών πελατών για το προϊόν/υπηρεσία.
• Ποια θα είναι η εξάρτηση της πορείας του νέου προϊόντος/υπηρεσίας από 

μεγάλους πελάτες;
• Ποια είναι τα βασικά αγοραστικά κριτήρια των επιλεγμένων κατηγοριών 

πελατών στα επιλεγμένα τμήματα αγοράς που θα στοχεύσεις;
• Θα απαιτηθούν λιανικές πωλήσεις για το προϊόν/υπηρεσία; Συντήρηση; Άλλες 

υπηρεσίες που θα το συνοδεύουν;
• Ποια είναι τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσει μια επιχείρηση για να απευ-

θυνθεί επιτυχώς σε πελάτες στις αγορές - στόχους σου;
• Πώς λειτουργεί ο ανταγωνισμός στις αγορές αυτές; Ποιες είναι οι στρατηγικές 

των ανταγωνιστών;
• Ποιοι ανταγωνιστές προσφέρουν παραπλήσια προϊόντα/υπηρεσίες;
• Τι μερίδιο αγοράς κατέχουν οι ανταγωνιστές στα τμήματα της αγοράς που 

σκοπεύεις να δραστηριοποιηθείς;
• Σε ποιες κατηγορίες πελατών απευθύνονται οι ανταγωνιστές σου;
• Ποια είναι η κερδοφορία των ανταγωνιστών σου;
• Ποιες είναι οι στρατηγικές πώλησης που ακολουθούν;
• Ποια κανάλια διανομής χρησιμοποιούν;
• Πιστεύεις ότι το συγκριτικό σου πλεονέκτημα είναι βιώσιμο; Γιατί;
• Πώς πιστεύεις ότι θα αντιδράσουν; Πώς θα ανταποκριθείς εσύ;
• Σύγκρινε τα δυνατά και αδύναμα σημεία τους με τα δικά σου.
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Προφανώς, το κόστος είναι σημαντικός παράγοντας, αλλά το κλάσμα «κόστος/τιμή» γίνεται 
σημαντικό μόνο όταν η τιμή δεν καλύπτει το κόστος για ένα λογικό χρονικό διάστημα. Σε αυτήν 
την περίπτωση, το εγχείρημα δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης δεν έχει νόημα.

Η τιμολογιακή πολιτική πρέπει λοιπόν να βασιστεί στην αντίληψη του πελάτη για την αξία που 
λαμβάνει από το προϊόν/υπηρεσία, όπως αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα. Τώρα πρέπει 
να οριστεί ένα εύρος τιμών που να αντιστοιχεί σε αυτήν την αξία, και το οποίο να μπορεί να 
αξιολογηθεί και να προσαρμοστεί μέσα από συζητήσεις με πιθανούς πελάτες.

Η τιμολογιακή πολιτική θα εξαρτηθεί τελικά από τους στόχους σου: θέλεις να αποκτήσεις 
γρήγορα μερίδιο αγοράς και άρα θα κρατήσεις την τιμή σε χαμηλά επίπεδα; Η θα στοχεύσεις 
από την αρχή σε υψηλά περιθώρια κέρδους; Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, πολλές νέες 
επιχειρήσεις προτιμούν τη δεύτερη προσέγγιση, για τους εξής λόγους:

• Ένα νέο προϊόν/υπηρεσία εμφανίζεται στην αγορά γιατί είναι καλύτερο από άλλα 
ανταγωνιστικά και επομένως δικαιολογείται η υψηλότερη τιμή του.

• Τα υψηλά περιθώρια κέρδους επιτρέπουν στη νέα επιχείρηση να αυτο-χρηματοδο-
τήσει την ανάπτυξή της, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για επιπλέον χρηματοδότηση 
από εξωτερικούς επενδυτές.

• Η στρατηγική χαμηλών τιμών συνήθως απαιτεί υψηλά επίπεδα αρχικών επενδύ-
σεων (δηλαδή εξωτερικής χρηματοδότησης) στην επιχείρηση, έτσι ώστε να δημι-
ουργηθεί η κατάλληλη υποδομή για να ανταπεξέλθει στην πιθανά υψηλή αρχική 
ζήτηση. Αυτό το ρίσκο συχνά προβληματίζει τόσο τους νέους επιχειρηματίες όσο 
και τους επενδυτές τους.

Από την άλλη μεριά, η στρατηγική χαμηλών τιμών είναι καταλληλότερη σε περιπτώσεις όπως:

• Δημιουργία νέου status quo σε έναν οικονομικό κλάδο. Η εταιρία Netscape 
παρείχε δωρεάν τον πρώτο εμπορικό φυλλομετρητή (browser) στο Διαδίκτυο, δημι-
ουργώντας έκτοτε μία παγιωμένη κατάσταση στην αγορά των φυλλομετρητών.

• Υψηλά πάγια κόστη. Μία επιχείρηση που έχει υψηλά πάγια κόστη λειτουργίας 
πιέζεται να βρει ένα εύρος πελατών όσο το δυνατόν ταχύτερα, ώστε να καλύψει 
τουλάχιστον αυτά τα κόστη. Για παράδειγμα, η εταιρία DHL έχει σαν πάγια κόστη 
αυτά της αποθήκευσης και της αερομεταφοράς, ανεξάρτητα από το αν μεταφέρει 
εκατοντάδες ή εκατομμύρια γράμματα.

• Ανταγωνισμός. Αν η είσοδος σε μια αγορά είναι εύκολη και άρα ο ανταγωνισμός 
ενδέχεται να είναι μεγάλος, η στρατηγική χαμηλών τιμών είναι ο καλύτερος τρόπος 
για τη γρήγορη διασφάλιση μεριδίου αγοράς έναντι του ανταγωνισμού. Πάντως, σε 
αυτήν την περίπτωση, είναι καλό να σκεφτείς αν πραγματικά αξίζει να προχωρήσεις 
στην υλοποίηση του εγχειρήματός σου.

Διανομή προϊόντος/υπηρεσίας 

Το προϊόν ή η υπηρεσία πρέπει να φτάσει στον τελικό καταναλωτή του. Αν και ακούγεται 
προφανές και ίσως απλό, είναι θεμελιώδης για την επιτυχία της νέας επιχείρησης η απάντηση 
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στην ερώτηση: με ποιο τρόπο θέλεις να φτάσει το προϊόν/υπηρεσία στον πελάτη;

H απάντηση σε αυτό το ερώτημα εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους, όπως: πόσους 
πελάτες θα έχεις; Είναι εταιρικοί πελάτες ή ιδιώτες; Πώς προτιμούν να αγοράζουν παρόμοια 
προϊόντα/υπηρεσίες; Η αγορά του προϊόντος/υπηρεσίας σου προϋποθέτει παροχή διευκρινί-
σεων σχετικά με αυτό από κάποιον πωλητή; Είναι υψηλή ή χαμηλή η τιμή του;

Με άλλα λόγια, ο νέος επιχειρηματίας θα πρέπει να σκεφτεί αν θα αναλάβει η ίδια η επιχεί-
ρηση τη διάθεση των προϊόντων/υπηρεσιών προς τον πελάτη ή θα χρειαστεί κάποια εξειδικευ-
μένη ενδιάμεση επιχείρηση. Αυτή η απόφαση θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό και την οργα-
νωτική δομή της επιχείρησης και τις λειτουργίες της.

Γενικά, η διάθεση ενός προϊόντος/υπηρεσίας μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε απευθείας 
(direct) ή πολυκαναλική (multi-channel), με ένα σημαντικό εύρος επιμέρους επιλογών:

• Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Η πρώτη συνήθως σκέψη για την προώθηση ενός 
προϊόντος/υπηρεσίας, γιατί αυτές οι επιχειρήσεις έχουν ήδη πελατειακή βάση.

• Επιχειρήσεις διανομής. Εξειδικευμένες εταιρίες που λειτουργούν ως ενδιάμεσοι διανο-
μείς προϊόντων/υπηρεσιών από διάφορες επιχειρήσεις, παίζοντας έτσι το ρόλο του 
τμήματος πωλήσεων της νέας επιχείρησης. Αποτελούν οικονομική λύση ελεγχόμενου 
ρίσκου, καθώς η αμοιβή τους συχνά συνδέεται με τις πωλήσεις που επιτυγχάνουν.

• Franchising. Η πώληση των προϊόντων/υπηρεσιών γίνεται από ανεξάρτητες μικρές 
επιχειρήσεις (franchisees) οι οποίες λειτουργούν ως υποκαταστήματα της νέας 
επιχείρησης και την πληρώνουν για την άδεια πώλησης των προϊόντων/υπηρεσιών 
της (με βάση πάντοτε κανόνες λειτουργίας που θέτει η νέα επιχείρηση). Η χρήση 
αυτού του καναλιού βοηθά στη γρήγορη γεωγραφική εξάπλωση της νέας επιχεί-
ρησης, ο νέος επιχειρηματίας διατηρεί τον έλεγχο της κεντρικής διάθεσης του  
προϊόντος/υπηρεσίας, και δεν απαιτείται από τον ίδιο υψηλό κόστος επένδυσης σε 
δίκτυο καταστημάτων.

• Ιδιόκτητα καταστήματα. Η επιλογή αυτή είναι καλή όταν: α) η πώληση ενός προϊό-
ντος/υπηρεσίας απαιτεί ιδιαίτερη διαχείριση και β) ένας μικρός αριθμός καταστημάτων 
αρκεί για να καλύψει την αγορά - στόχο. Επενδυτικά, αποτελεί δαπανηρή επιλογή αλλά 
προσφέρει το μέγιστο έλεγχο στη διανομή του νέου προϊόντος/υπηρεσίας.

• Πωλητές. Χρειάζονται όταν το νέο προϊόν/υπηρεσία είναι αρκετά πολύπλοκο ώστε 
να απαιτείται η παρουσία στελέχους της επιχείρησης για να εξηγήσει στον πελάτη 
την αξία που θα του προσθέσει. Αν η αγορά - στόχος έχει λίγους πελάτες, η δημι-
ουργία τμήματος πωλήσεων μπορεί να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα.

• Τηλεφωνικό κέντρο. Μέσω διαφημίσεων, οι πελάτες καθοδηγούνται στην αγορά 
ενός προϊόντος/υπηρεσίας μέσω τηλεφώνου. Απλά προϊόντα/υπηρεσίες μπορούν 
να διανεμηθούν εύκολα σε πολλούς πελάτες, χωρίς την ανάγκη ανάπτυξης δικτύου 
καταστημάτων. Υπάρχουν μάλιστα εξειδικευμένες εταιρίες τηλεφωνικών πωλήσεων 
που μπορούν να αναλάβουν αυτόν τον τρόπο διανομής.

• Διαδίκτυο. Η καλύτερη επιλογή για την πρόσβαση σε παγκόσμιες αγορές. Πάντως, 
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η τεχνολογική υποδομή που θα απαιτηθεί για τη διανομή προϊόντων/υπηρεσιών 
μπορεί να είναι ακριβή αλλά υπάρχουν εξειδικευμένες εταιρίες που μπορούν 
να αναλάβουν αυτόν το ρόλο. Πιο πρόσφατο κανάλι διανομής αποτελεί η κινητή 
τηλεφωνία και η δημιουργία εφαρμογών (apps) για έξυπνα κινητά τηλέφωνα 
(smartphones) και υπολογιστές - ταμπλέτες (tablet PCs).

Προώθηση

Πριν οι πιθανοί πελάτες αποκτήσουν το νέο προϊόν/υπηρεσία, πρέπει να μάθουν για αυτό. 
Πρέπει λοιπόν να το διαφημίσεις, να τραβήξεις την προσοχή, να ενημερώσεις, να πείσεις και 
να εμπνεύσεις εμπιστοσύνη, τόσο προς το προϊόν/υπηρεσία, όσο και προς την επιχείρηση. 
Πρέπει να επικοινωνήσεις την αξία που προσφέρει στους πελάτες και να αναδείξεις τα στοιχεία 
που το κάνουν καλύτερο από ανταγωνιστικά προϊόντα/υπηρεσίες. Η προσπάθεια αυτή μπορεί 
να πάρει διάφορες μορφές:

• Κλασική διαφημιστική καμπάνια, σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεό-
ραση, κινηματογράφο.

• Άμεση προώθηση, μέσω ταχυδρομείου ή τηλεφώνου.

• Δημόσιες σχέσεις, μέσω άρθρων που γράφονται για το προϊόν/υπηρεσία, την 
επιχείρηση ή το νέο επιχειρηματία.

• Κλαδικές εμπορικές εκθέσεις.

• Διαδίκτυο και νέες τεχνολογίες πληροφορικής, όπως κινητή τηλεφωνία και κοινω-
νικά δίκτυα.

Η προώθηση ενός προϊόντος/υπηρεσίας μπορεί να κοστίσει αρκετά. Για αυτό και πρέπει να 
είναι στοχευμένη και να απευθύνεται, είτε στους ίδιους τους πελάτες που θα αγοράσουν, είτε 
σε αυτούς που θα επηρεάσουν την απόφαση αγοράς.

Πρακτικές συμβουλές: 5. Προώθηση και πώληση προϊόντος/υπηρεσίας
Οι παρακάτω ερωτήσεις θα σε κατευθύνουν στην επιτυχημένη συγγραφή αυτής της 
ενότητας:

• Ποια είναι η τελική τιμή για το προϊόν/υπηρεσία; Με βάση ποιες παραμέτρους 
υπολογίστηκε η τιμή; Ποιο είναι το περιθώριο κέρδους;

• Ποιες είναι οι προβλέψεις για τον όγκο πωλήσεων και τα έσοδα;
• Σε ποιο τμήμα αγοράς θα εισέλθει πρώτα η επιχείρηση; Ποια τα βήματα 

εισόδου σε περαιτέρω αγορές;
• Ποια είναι η αντιστοίχιση «μέσο διανομής – τμήμα αγοράς»;
• Θα εισέλθεις στην αγορά γρήγορα και με χαμηλή τιμή ή θα στοχεύσεις σε υψηλά 

περιθώρια κέρδους από την αρχή; Ποιοι λόγοι/κριτήρια δικαιολογούν την 
απόφασή σου;

• Πώς θα τραβήξεις την προσοχή των πελατών - στόχων στο νέο προϊόν /υπηρεσία;
• Πόσο θα κοστίσει (σε χρόνο, χρήμα, κ.λπ.) η απόκτηση ενός πελάτη;

*
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4.5.6 Λειτουργική και οργανωτική δομή της νέας επιχείρησης
Η λειτουργία της νέας επιχείρησης είναι ένα σύνολο δραστηριοτήτων που αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους. Όταν αυτές οι δραστηριότητες οργανώνονται με ένα συστηματικό τρόπο, που 
αντιστοιχεί στην αλυσίδα αξίας της νέας επιχείρησης, τότε προκύπτει η λειτουργική δομή της. 
Το παρακάτω μοντέλο (βλ. σχήμα 4) παρουσιάζει μια κλασική αλυσίδα αξίας.

Σχήμα 4. Κλασική αλυσίδα αξίας. Πηγή: Porter, 1980.

Τo μοντέλο αυτό συνήθως χρειάζεται προσαρμογή στα δεδομένα της νέας επιχείρησης και του 
περιβάλλοντός της. Για παράδειγμα, το μπλοκ «Marketing και Πωλήσεις» μπορεί περαιτέρω 

• Τι διαφημιστικό υλικό θα χρησιμοποιήσεις;
• Ποιος ο ρόλος της εξυπηρέτησης πελατών στη νέα επιχείρηση;
• Πόσο δύσκολη θα είναι και πόσο θα κοστίσει η δημιουργία και διαχείριση 

πιστών πελατών;
• Ποια είναι η τυπική διαδικασία πώλησης του νέου προϊόντος/υπηρεσίας; Απευ-

θύνεσαι άμεσα στον πελάτη ή σε κάποιον τρίτο που μπορεί να επηρεάσει την 
απόφαση αγοράς;

• Ποια άλλα βήματα σχεδιασμού προώθησης απαιτούνται μέχρι την έναρξη 
διάθεσης του νέου προϊόντος/υπηρεσίας; Περιέγραψε το σχετικό χρονοδιά-
γραμμα και τα σημεία καμπής (milestones).
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να χωριστεί σε χονδρική διανομή και λιανική διανομή. Γενικά, δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι 
κανόνες για το πώς μπορεί να προσαρμοστεί η παραπάνω γενική λειτουργική δομή στις ειδικές 
συνθήκες της νέας επιχειρήσεις. Ο μόνος περιορισμός είναι η τελική μορφή της αλυσίδας αξίας 
να είναι λογική, ολοκληρωμένη και χρήσιμη.

Η βασική πρόκληση είναι το γεγονός ότι μία επιχειρηματική ομάδα 3-5 ατόμων δύσκολα θα 
μπορέσει να καλύψει όλες τις δραστηριότητες στο σύνολο της αλυσίδας αξίας, είτε γιατί δεν 
έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, είτε γιατί δε θα έχουν το χρόνο να είναι ικανοποι-
ητικά επιτυχείς. Για αυτό και θα πρέπει να επικεντρωθούν στις δραστηριότητες της αλυσίδας 
αξίας όπου μπορούν να προσθέσουν: α) τη μεγαλύτερη αξία και β) τη μεγαλύτερη διαφορο-
ποίηση από τον ανταγωνισμό. Με άλλα λόγια, δώσε έμφαση σε αυτό που είσαι καλός/ή και 
μπορείς να κάνεις καλύτερα από τους ανταγωνιστές σου. 

Για κάθε δραστηριότητα της νέας επιχείρησης, η βασική ερώτηση είναι αν μπορεί να την υλοποι-
ήσει η ίδια η νέα επιχείρηση ή θα ήταν προτιμότερο να την αναλάβει κάποια άλλη εταιρία με την 
οποία θα υπάρξει συνεργασία. Η απάντηση βασίζεται στη γενική στρατηγική της νέας επιχείρησης: 
οι δραστηριότητες που έχουν το σημαντικότερο αντίκτυπο στο συγκριτικό πλεονέκτημα της νέας 
επιχείρησης πρέπει να παραμείνουν υπό τον έλεγχό της. Από εκεί και πέρα, η νέα επιχείρηση πρέπει 
να καθορίσει τη μορφή της συνεργασίας με τους όποιους εταίρους της, με βάση τα εξής κριτήρια:

• Συμφέρουσα συνεργασία για όλους τους εμπλεκόμενους. Τόσο η νέα επιχείρηση όσο 
και οι εταίροι της πρέπει να έχουν κάποιο όφελος από τη σχέση που θα δημιουργηθεί.

• Επενδύσεις και ρίσκα. Η δημιουργία συνεργασιών εμπεριέχει ρίσκα που συχνά 
αγνοούνται όταν η επιχείρηση πηγαίνει καλά. Για παράδειγμα, η νέα επιχείρηση θα 
έρθει σε δύσκολη θέση αν χρεωκοπήσει ένας βασικός συνεργάτης της στην αλυσίδα 
αξίας. Τέτοιου είδους καταστάσεις πρέπει να προβλεφθούν (στο βαθμό, προφανώς, 
που κάτι τέτοιο είναι εφικτό) και να αναλυθούν στο συμβόλαιο συνεργασίας που 
θα υπογραφεί. Καλό θα ήταν να συμπεριληφθούν στο συμβόλαιο συνεργασίας 
ορισμένοι όροι που να περιγράφουν κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί κάποιος από 
τους εμπλεκόμενους να καταγγείλει τη συμφωνία και να αποχωρήσει.

Η μορφή της συνεργασίας μπορεί να είναι:

• Άτυπη, όπου δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική δέσμευση μεταξύ των εταίρων και ο 
καθένας μπορεί να αποχωρήσει από τη συνεργασία εύκολα και γρήγορα. Τέτοιου 
είδους συνεργασίες χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη μαζικών (ή μη εξειδικευ-
μένων) προϊόντων/υπηρεσιών, όπου μπορούν εύκολα να βρεθούν πολλοί εταίροι 
να αντικαταστήσουν την επιχείρηση που θα αποχωρήσει από τη συμφωνία.

• Επίσημη, όπου η δέσμευση των εταίρων για συνεργασία οδηγεί σε αλληλοεξαρτήσεις 
δραστηριοτήτων. Τέτοιου είδους συνεργασίες είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη 
εξειδικευμένων προϊόντων/υπηρεσιών ή για την επίτευξη υψηλού όγκου πωλή-
σεων. Το προφανές αρνητικό σημείο είναι η δυσκολία αποχώρησης από μια επίσημη 
συμφωνία συνεργασίας, σε περίπτωση που κάποιες καταστάσεις εξελιχθούν διαφο-
ρετικά από το αναμενόμενο. Αντίθετα, τα πλεονεκτήματα είναι: α) η ψυχολογία της 
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ασφάλειας που τη συνοδεύει, β) η ευκαιρία να συγκεντρωθεί η νέα επιχείρηση στα 
δυνατά της σημεία, χρησιμοποιώντας, όπου χρειάζεται, τα δυνατά σημεία των συνερ-
γατών της και γ) η προοπτική ταχύτερης ανάπτυξης της επιχείρησης.

Με βάση τη λειτουργική δομή της νέας επιχείρησης (που αναπτύσσεται όπως περιγράφηκε πιο 
πάνω), δημιουργείται η οργανωτική της δομή. Είναι σημαντικό να υπάρξει ξεκάθαρη ανάθεση 
ρόλων και ευθυνών, με ένα όσο το δυνατόν απλούστερο οργανόγραμμα, έτσι ώστε να μπορούν 
να γίνουν προσαρμογές όταν θα προκύπτουν νέα δεδομένα. Για την ακρίβεια, ο νέος επιχειρη-
ματίας πρέπει να είναι προετοιμασμένος να αναδιαρθρώσει την οργανωτική δομή της επιχεί-
ρησης αρκετές φορές κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της.

Η διατήρηση μιας όσο το δυνατόν πιο απλής οργανωτικής δομής θα βοηθήσει τους εργαζό-
μενους να ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν αυτόνομα. Ταυτόχρονα, όλοι πρέπει να είναι 
προετοιμασμένοι να αναλάβουν και επιπλέον ρόλους για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
(π.χ. μέχρι να υπάρξουν τα πρώτα έσοδα ώστε να μπορούν να προσληφθούν νέα στελέχη).

Το σχήμα 5 απεικονίζει ένα παράδειγμα οργανωτικής δομής, με βάση την αλυσίδα αξίας που 
παριστάται στο προηγούμενο σχήμα.

Σχήμα 5. Παράδειγμα οργανωτικής δομής.

Πρακτικές συμβουλές: 6. Λειτουργική και οργανωτική δομή της νέας επιχείρησης
Οι παρακάτω ερωτήσεις θα σε κατευθύνουν στην επιτυχημένη συγγραφή αυτής της 
ενότητας:

• Ποια είναι η αλυσίδα αξίας της νέας επιχείρησης;
• Ποιες δραστηριότητες αυτής της αλυσίδας θέλει/μπορεί να υλοποιήσει η ίδια η 

εταιρία και ποιες θα υλοποιήσουν οι συνεργάτες της;
• Ποια θα είναι τα τμήματα της νέας επιχείρησης;
• Τι πόρους θα χρειαστεί η νέα επιχείρηση για την ανάπτυξη του νέου προϊό-

ντος/υπηρεσίας;
• Με ποιες άλλες εταιρίες θα συνεργαστεί η νέα επιχείρηση; Ποια τα οφέλη και 

τα ρίσκα για όλους τους εμπλεκόμενους;

*
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4.5.7 Σχέδιο υλοποίησης
Ένας επαγγελματίας επενδυτής θέλει να ξέρει ποια θα είναι τα βήματα ανάπτυξης της νέας 
επιχείρησης. Ένα ρεαλιστικό σχέδιο υλοποίησης: α) θα αυξήσει το βαθμό εμπιστοσύνης των 
επενδυτών και των συνεργατών της νέας επιχείρησης και β) θα βοηθήσει το νέο επιχειρη-
ματία να σκεφτεί πιο ολοκληρωμένα τις απαιτούμενες δραστηριότητες υλοποίησης καθώς και 
τις σχέσεις/εξαρτήσεις μεταξύ τους. Η έμφαση είναι στη λέξη «ρεαλιστικό»: διακινδυνεύεις 
τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και τη δική σου φήμη και αξιοπιστία αν το σχέδιο έχει λάθη, 
προχειρότητες ή, ακόμα χειρότερα, είναι υπέρ του δέοντος αισιόδοξο.

Ένα τυπικό σχέδιο υλοποίησης αποτελείται από τα εξής βασικά μέρη:

• Project plan, με τη μορφή Gantt chart.

• Ανάλυση σημείων καμπής/αξιολόγησης (milestones).

• Ανάλυση σχέσεων και εξαρτήσεων μεταξύ των δραστηριοτήτων.

• Καταγραφή και αντιμετώπιση των αναγκών στελέχωσης της νέας επιχείρησης. 

4.5.8 Ανάλυση κινδύνων και ευκαιριών
Σε αυτήν την ενότητα, ο νέος επιχειρηματίας περιγράφει τα περιθώρια λάθους που υπάρχουν στις 
υποθέσεις που έχει κάνει στις προηγούμενες ενότητες. Για αυτό και είναι καλό να περιγραφούν 
διάφορα σενάρια ανάπτυξης της νέας επιχείρησης, ώστε να μπορέσει τόσο ο νέος επιχειρηματίας 
όσο και οι επενδυτές να σχηματίσουν καλύτερη εικόνα για το πιθανότερο σενάριο ανάπτυξης και 
να αξιολογήσουν το ρίσκο της επένδυσης.

Τα σενάρια αυτά προκύπτουν από αλλαγές σε βασικές παραμέτρους (όπως τιμή του νέου 
προϊόντος/υπηρεσίας ή όγκος πωλήσεων), έτσι ώστε να προσομοιωθεί ο αντίκτυπός τους στα 
βασικά οικονομικά στοιχεία της εταιρίας.

4.5.9 Χρηματοοικονομική ανάλυση
Η χρηματοοικονομική ανάλυση της επιχειρηματικής ιδέας βοηθά το νέο επιχειρηματία να αξιο-
λογήσει αν και σε τι βαθμό η ιδέα αυτή θα είναι κερδοφόρα (και άρα επενδυτικά ελκυστική). 

Πρακτικές συμβουλές: 7. Ανάλυση κινδύνων και ευκαιριών
Οι παρακάτω ερωτήσεις θα σε κατευθύνουν στην επιτυχημένη συγγραφή αυτής της 
ενότητας:
• Ποια είναι τα βασικά ρίσκα που θα αντιμετωπίσει η νέα επιχείρηση (π.χ. σε 

θέματα αγοράς, ανταγωνισμού, τεχνολογίας);
• Ποια μέτρα θα πάρεις για να τα αντιμετωπίσεις;
• Ποιες ευκαιρίες ανάπτυξης βλέπεις για τη νέα επιχείρηση, πέραν των βασικών 

κατευθύνσεων που έχεις περιγράψει σε προηγούμενες ενότητες;
• Τι ανάγκες πρόσθετης χρηματοδότησης ενδέχεται να υπάρξουν;

*
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Κατ’ ελάχιστο, η ενότητα αυτή πρέπει να περιλαμβάνει:

• Προβλέψεις αποτελεσμάτων χρήσης, σχεδιασμό χρηματοροών, προβλέψεις ισολογισμού.

• Οικονομικές προβλέψεις με ορίζοντα 3-5 ετών και τουλάχιστον για ένα χρόνο μετά 
το σημείο δημιουργίας κερδών.

• Μηνιαίος ή τριμηνιαίος προγραμματισμός για τα 2 πρώτα χρόνια, και ετήσιος προγραμ-
ματισμός για τα επόμενα.

Προβλέψεις αποτελεσμάτων χρήσης
Δείχνει τι προέκυψε από τη λειτουργία της επιχείρησης στη διάρκεια του έτους - κέρδος ή ζημία.

Για να τις αποτυπώσεις, πρέπει να διατρέξεις προσεκτικά όλο το επιχειρηματικό σχέδιο και να 
αποφασίσεις αν οι υποθέσεις που κάνεις θα οδηγήσουν σε κέρδος ή ζημία, πότε και σε τι ποσό. 
Για παράδειγμα, αν η δημιουργία του νέου προϊόντος/υπηρεσίας απαιτεί πρώτες ύλες, τότε το 
κόστος τους υπολογίζεται ως το άθροισμα του κόστους των πρώτων υλών και των συνοδευτικών 
προϊόντων/υπηρεσιών. Το κόστος ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας περιλαμ-
βάνει τα κόστη μισθών, ασφάλισης και εφορίας. Άλλα κόστη που πρέπει να λάβεις υπόψη σου 
αφορούν σε ενοίκια, αναλώσιμα και είδη γραφείου, ταχυδρομικά έξοδα, διαφήμιση και έξοδα 
νομικού συμβούλου. Η διαφορά μεταξύ όλων των εσόδων και όλων των εξόδων του οικονο-
μικού έτους θα σου δώσει την εικόνα του καθαρού κέρδους ή της καθαρής ζημιάς για το έτος. 
Προσοχή όμως! Αυτός ο υπολογισμός δεν αναδεικνύει τα διαθέσιμα χρηματικά αποθέματα της 
εταιρίας – αυτά περιγράφονται στο σχεδιασμό χρηματοροών (περιγράφεται παρακάτω).

Η δημιουργία των προβλέψεων αποτελεσμάτων χρήσης για τη νέα εταιρία γίνεται αρχικά σε 
τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε ο νέος επιχειρηματίας να έχει όσο το δυνατόν ακριβέστερη 
εικόνα της πορείας του νέου του εγχειρήματος. Για το πρώτο έτος, συνήθως γίνονται προβλέ-
ψεις ανά μήνα. Για το δεύτερο έτος, γίνονται με ορίζοντα τριμήνου ενώ από το τρίτο έτος και 
μετά αρκούν ετήσιες προβλέψεις.

Σχεδιασμός χρηματοροών (ταμειακών ροών)
Η νέα επιχείρηση πρέπει να διαθέτει χρηματικά αποθέματα οποιαδήποτε στιγμή, ώστε να 
αποφύγει οικονομικά προβλήματα που μπορεί να την οδηγήσουν στη χρεωκοπία. Για αυτό 
απαιτείται όσο το δυνατόν ακριβέστερος σχεδιασμός των χρηματοροών της.

Η βασική αρχή σχεδιασμού είναι απλή: συγκρίνεις τις αποδείξεις πληρωμών και εισπράξεων 
με τις πραγματικές κινήσεις στα χρηματικά αποθέματα της επιχείρησης. Το να παραλάβεις μια 
απόδειξη πληρωμής ή να δώσεις μια απόδειξη είσπραξης δε σημαίνει αυτομάτως ότι έγινε 
μεταβολή στα ταμειακά αποθέματα. Για αυτό και ο σχεδιασμός χρηματοροών πρέπει να δίνει 
έμφαση στις ημερομηνίες που έγιναν οι μεταβολές στα ταμειακά αποθέματα. 

Περιέγραψε λοιπόν τα ποσά πληρωμών και εισπράξεων που περιμένεις να γίνουν, μαζί με τις 
σχετικές ημερομηνίες. Η επιχείρηση θα είναι σε καλή οικονομική κατάσταση όταν το άθροισμα 
των αποδείξεων πληρωμών και εισπράξεων είναι μεγαλύτερο από τις πραγματικές χρηματο-
ροές. Όταν δεν ισχύει αυτό, τότε θα πρέπει να καλύψεις τη διαφορά με νέα κεφάλαια.
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Επιπλέον, όσο πιο μακρόπνοες γίνονται οι προβλέψεις χρηματοροών, τόσο λιγότερο ακριβές 
είναι το επιχειρηματικό σχέδιο. Για αυτό και οι προβλέψεις αυτές γίνονται κάθε μήνα για το 
πρώτο έτος, κάθε τρίμηνο για το δεύτερο έτος, και ετήσια από το τρίτο έτος και μετά.

Προβλέψεις ισολογισμού
Ένας επαγγελματίας επενδυτής ενδιαφέρεται για το πώς θα αναπτυχθούν τα περιουσιακά στοι-
χεία της νέας επιχείρησης. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται στις ετήσιες προβλέψεις ισολογι-
σμού, σε δύο κατηγορίες:

• Στοιχεία ενεργητικού (π.χ. αποθέματα).

• Στοιχεία παθητικού (π.χ. πηγές χρηματοδότησης).

Τα παραπάνω χρηματοοικονομικά εργαλεία βοηθούν το νέο επιχειρηματία να ποσοτικοποιήσει 
τις κεφαλαιακές ανάγκες της νέας επιχείρησης. Οι σχετικές πηγές χρηματοδότησης εμπίπτουν 
σε ένα εύρος επιλογών και ακολουθούν τη λογική «δεν μπορείς να πάρεις χωρίς να δώσεις». 
Η δυσκολία στην εύρεση της κατάλληλης πηγής χρηματοδότησης είναι το γεγονός ότι ο νέος 
επιχειρηματίας δεν έχει πολλά ανταλλάγματα να δώσει, πέραν υποσχέσεων και της προοπτικής 
για επιτυχημένη υλοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο θα παίξει η άποψή σου για το μέλλον της νέας επιχείρησης. Αν θα 
είσαι ευχαριστημένος με μια μικρή επιχείρηση, ίσως και να αρκέσει η άντληση κεφαλαίων από 
προσωπικές σου οικονομίες, της οικογένειάς σου ή των φίλων σου. Θα έχεις σχεδόν πλήρη έλεγχο 
της επιχείρησης αλλά θα περιορίσεις σημαντικά τα περιθώρια ανάπτυξης της επιχείρησης. 

Αντιθέτως, αν φιλοδοξείς να αναπτύξεις γρήγορα τη νέα επιχείρηση, το πιθανότερο είναι ότι 
θα χρειαστείς εξωτερική χρηματοδότηση. Οι επαγγελματίες επενδυτές συνήθως απαιτούν ένα 
μεγάλο ποσοστό της επιχείρησης που μπορεί να ξεπερνά και το 50%. Δεν τους ενδιαφέρει όμως 
να επιβάλλουν τη δική τους διοικητική ομάδα. Άλλωστε η επένδυσή τους είναι ουσιαστικά 
επένδυση σε σένα και στη διοικητική σου ομάδα (όπως ανέλυσες σε προηγούμενη ενότητα). 
Θα συνεισφέρουν όμως την εμπειρία τους και τις διασυνδέσεις τους, όπου και όποτε χρειαστεί.

Σε κάθε περίπτωση, να είσαι προετοιμασμένος για μια συμφωνία χρηματοδότησης που μπορεί 
να είναι περίπλοκη. Για αυτό και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχεις δημιουργήσει το επιχει-
ρηματικό σχέδιο ως επαγγελματικό πόνημα – είναι επί της ουσίας το διαπραγματευτικό σου 
χαρτί με τους επαγγελματίες επενδυτές. Επιπλέον, θα ήταν καλό να έρθεις σε επαφή με έμπει-
ρους επιχειρηματίες, δικηγόρους και λογιστές, ώστε να αποκτήσεις την εμπειρία της διαφορε-
τικής οπτικής γωνίας. Αν είναι εφικτό, θα μπορούσες να μιλήσεις σε περισσότερους από έναν 
επαγγελματίες επενδυτές, ώστε να επιλέξεις την πιο συμφέρουσα συμφωνία. Σίγουρα όμως, 
με όποιον επαγγελματία επενδυτή και αν αποφασίσεις να συνεργαστείς, πρέπει να έχεις πλήρη 
κατανόηση της συμφωνίας που υπογράφεις.
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Πρακτικές συμβουλές: 8. Χρηματοοικονομική ανάλυση
Οι επενδυτές αποτιμούν την επιτυχία της επένδυσής τους με βάση την απόδοση του 
κεφαλαίου που παρέχουν. Για αυτό και η αναμενόμενη απόδοση πρέπει να παρου-
σιάζεται ευκρινώς και στην περίληψη του επιχειρηματικού σχεδίου.
Από την οπτική γωνία του επενδυτή, το κεφάλαιο που προσφέρει θα έχει για 
ορισμένο χρονικό διάστημα αρνητική απόδοση, αφού θα καταναλώνεται από τη 
νέα επιχείρηση για τη δημιουργία των υποδομών της. Η ανάπτυξή της θα αρχίσει 
να φέρνει έσοδα τα οποία σταδιακά θα ισοσκελίσουν τα έξοδα (breakeven point), 
οδηγώντας σε θετικό ισοζύγιο. Αυτό δε σημαίνει ότι η επιχείρηση θα αρχίσει την 
άμεση επιστροφή των κεφαλαίων στους επενδυτές της, καθώς θα πρέπει να 
εξασφαλίσει πρώτα την απόκτηση αρκετών περιουσιακών στοιχείων που θα τη 
βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξή της. Οι επαγγελματίες επενδυτές συνυπο-
λογίζουν τα παραπάνω και χρησιμοποιώντας χρηματοοικονομικούς δείκτες (π.χ. 
Internal Rate of Return - IRR) μπορούν να καθορίσουν το επίπεδο της απόδοσης της 
επένδυσής τους και να δημιουργήσουν τη στρατηγική εξόδου τους από την εταιρία.
Οι παρακάτω ερωτήσεις θα σε κατευθύνουν στην επιτυχημένη συγγραφή αυτής της 
ενότητας:

• Ποιες είναι οι προβλέψεις σου για έσοδα, δαπάνες και αποτελέσματα χρήσης;
• Ποιες είναι οι προβλέψεις σου για τις ταμειακές ροές; Πότε περιμένεις τα συνο-

λικά σου έσοδα να ξεπεράσουν τις συνολικές σου δαπάνες;
• Ποιες θα είναι οι κεφαλαιακές ανάγκες της νέας επιχείρησης; Ποιο είναι το 

χειρότερο δυνατό σενάριο;
• Ποιες είναι οι υποθέσεις που κάνεις για τους παραπάνω υπολογισμούς;
• Ποιες είναι οι πιθανές πηγές χρηματοδότησής σου;
• Ποια είναι η απόδοση επένδυσης που μπορεί να αναμένει ένας επενδυτής σου;
• Πώς θα αποζημιωθούν οι επενδυτές σου (exit strategy);

Αν δεν έχεις εμπειρία στα θέματα που αναφέρθηκαν σε αυτήν την ενότητα, είναι 
εξαιρετικά σημαντικό να συμβουλευθείς ειδικούς (φοροτεχνικούς, λογιστές, 
συμβούλους επιχειρήσεων). Οι περισσότερες άλλωστε νέες επιχειρήσεις αποτυγ-
χάνουν γιατί δεν έχουν κάνει τον κατάλληλο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό. Αν 
λοιπόν η επιχειρηματική ομάδα δε διαθέτει κάποιο μέλος με τις απαιτούμενες 
γνώσεις, καλό θα ήταν να αποκτήσει άμεσα.

*
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4.6 Σύνοψη 

Εισαγωγή 
• Υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία μιας επιχειρη-

ματικής ιδέας.

• Βασική προϋπόθεση για την εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου είναι η προ-
αξιολόγηση της εμπορικής προοπτικής της ιδέας.

Από την ιδέα στην επιχείρηση
• Η ιδέα είναι το προφανές σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία μιας νέας επιχεί-

ρησης. Από εκεί και πέρα, σημαντικό ρόλο θα παίξουν: η ύπαρξη/εύρεση κεφα-
λαίου επένδυσης, οι ικανότητες των ιδρυτικών στελεχών και οι συνεργασίες με 
εξωτερικούς ειδικούς.

Η επιχειρηματική ιδέα
• Σε ό,τι αφορά στην επιχειρηματική ιδέα, είναι απαραίτητη η αξιολόγηση της βιωσι-

μότητάς της, πριν επενδύσει ο νέος επιχειρηματίας χρόνο και χρήμα στη δημι-
ουργία του σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου.

• Σε αυτό το πλαίσιο, ο νέος επιχειρηματίας θα πρέπει να αναλογισθεί την εξασφά-
λιση των δικαιωμάτων του επί της ιδέας και να τα προστατεύσει ανάλογα.

Το πλαίσιο ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου
• Το επιχειρηματικό σχέδιο δεν είναι απλά κάποια κεφάλαια που πρέπει να συγγρά-

ψετε. Είναι ο χάρτης της νέας επιχείρησης για να πείσετε τρίτα πρόσωπα να επεν-
δύσουν στο εγχείρημά σας.

• Είναι δηλαδή ένα επαγγελματικό εργαλείο και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσετε 
για να πετύχετε. Για παράδειγμα, αν το επιχειρηματικό σχέδιο εκπονείται από μία 
ομάδα νέων επιχειρηματιών, είναι απαράδεκτο να μην υπάρχει ομοιογενές στυλ 
γραφής. Δείχνει προχειρότητα, ερασιτεχνισμό και έλλειψη σεβασμού προς αυτούς 
από τους οποίους ζητάτε να επενδύσουν τα χρήματά τους σε εσάς!

Δομή ενός επιχειρηματικού σχεδίου
• Η παραπάνω λογική μετουσιώνεται σε συγκεκριμένες ενότητες που πρέπει να αναφέ-

ρονται σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο.

• Όλες οι ενότητες είναι εξίσου σημαντικές. Αυτό που θα κάνει τη διαφορά στο τέλος 
της ημέρας είναι να μπορέσετε να πείσετε τους επενδυτές για τις ικανότητες της 
ομάδας των ιδρυτικών στελεχών, και για το ρεαλισμό της προσέγγισής τους στη 
δημιουργία υπεραξιών από την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας.
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I. Λεξικό όρων
Διάγραμμα Γκαντ (Gantt chart): κατασκευάζεται με έναν οριζόντιο άξονα που αντιπροσωπεύει 
τη συνολική χρονική έκταση του έργου, που χωρίζεται σε διαστήματα (π.χ. ημέρες, εβδομάδες, 
ή μήνες) και ένα κάθετο άξονα που αντιπροσωπεύει τις εργασίες που αποτελούν το έργο 
(Βικιπαίδεια, 2013).

Επιχειρηματική ιδέα: αντιπροσωπεύει τη λύση σε κάποιο επιχειρηματικό πρόβλημα και πρέπει 
να αξιολογηθεί για το αν ικανοποιεί τις ανάγκες μιας μερίδας πελατών, σε τι βαθμό και σε τι 
βάθος χρόνου. Η ιδέα από μόνη της δεν περικλείει οικονομική αξία. Η τελευταία αναδεικνύεται 
όταν και μόνον όταν η ιδέα υλοποιηθεί επιτυχώς.

Επιχειρηματικό σχέδιο: περιγράφει με λεπτομέρεια την επιχειρηματική ιδέα πίσω από τη 
σχεδιαζόμενη επιχείρηση και δίνει όσο το δυνατόν ακριβέστερη περιγραφή των οικονομικών 
απαιτήσεων, των στρατηγικών στόχων και των απαιτούμενων πόρων. Αποτελεί δηλαδή έναν 
μηχανισμό αυτοελέγχου του νέου επιχειρηματία που τον κατευθύνει να σκεφτεί συστηματικά 
την ιδέα του, να διερευνήσει τυχόν κενά στις υποθέσεις που έχει κάνει, να πάρει αποφάσεις, 
και να σχεδιάσει μια ρεαλιστική στρατηγική που θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμη.

Τμηματοποίηση αγοράς: μια αγορά-στόχος μπορεί να κατατμηθεί σε επιμέρους τμήματα ώστε 
να εντοπιστούν εκείνα στα οποία το νέο προϊόν/υπηρεσία μπορεί να προσφέρει υψηλότερη αξία.
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ΙΙ. Ερωτήσεις κεφαλαίου
1. Ποιοι παράγοντες κρίνουν την επιτυχία μιας νέας επιχείρησης;

2. Ποιες είναι οι φάσεις ανάπτυξης μιας νέας επιχείρησης;

3. Ποιοι είναι οι άξονες αξιολόγησης μιας επιχειρηματικής ιδέας;

4. Τι χαρακτηρίζει ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο;
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Περίληψη
Ο κύριος στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να φέρει σε επαφή τον αναγνώστη με τις βασικές 
αρχές και χαρακτηριστικά του διεθνούς μάρκετινγκ. Μέσα από παραδείγματα και μελέτες περί-
πτωσης, αναδεικνύονται προβλήματα, προκλήσεις και βέλτιστες πρακτικές που θα βοηθή-
σουν μία επιχείρηση να καταλάβει ότι η είσοδος σε ξένες αγορές απαιτεί συστηματική προε-
τοιμασία, ανοιχτό μυαλό και πολλές υπερβάσεις – προσωπικές (για τον επιχειρηματία και τον 
τρόπο σκέψης του), και επαγγελματικές (για την επιχείρηση και τις διαδικασίες της).

Λέξεις-κλειδιά: διεθνής αγορά, μείγμα μάρκετινγκ, διεθνές μάρκετινγκ, πολιτικές προώθησης.

Μαθησιακοί στόχοι κεφαλαίου
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κεφαλαίου, ο/η αναγνώστης/στρια θα:

α) γνωρίζει τις παραμέτρους που προαπαιτούνται για τη δραστηριοποίηση σε μία ξένη 
αγορά,

β) κατανοεί τα «συστατικά στοιχεία» του διεθνούς μάρκετινγκ, τα οποία πρέπει να 
υλοποιήσει και να διαχειριστεί η εξωστρεφής επιχείρηση σε όλες τις φάσεις δραστη-
ριοποίησής της σε μία ξένη αγορά,

γ) είναι ικανός/ή να καταλάβει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της γλώσσας στο διεθνές 
μάρκετινγκ – ένας ρόλος που συχνά οι επιχειρήσεις υποτιμούν, οδηγώντας έτσι σε 
αποτυχία διεθνείς προωθητικές δραστηριότητες.
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5.1 Εισαγωγή
Ο όρος «μάρκετινγκ» αναφέρεται γενικά στις διαδικασίες μιας επιχείρησης για την προώθηση 
των προϊόντων/υπηρεσιών της σε αγορές που η επιχείρηση επιλέγει. Οι διαδικασίες αυτές 
βασίζονται στις εξής παραμέτρους (βλ. σχήμα 1):

• Έμφαση στην αντίληψη των αναγκών των πελατών. 

• Καθορισμό της στρατηγικής για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών.

• Προσανατολισμό των λειτουργιών και της κουλτούρας της επιχείρησης για την 
υλοποίηση αυτής της στρατηγικής.

 

Το διεθνές μάρκετινγκ δε διαφέρει στην ουσία των παραπάνω παραμέτρων του «κλασικού» 
ορισμού. Οι διαφορές προκύπτουν από την προσαρμογή των παραμέτρων αυτών σε ξένες 
αγορές, με διαφορετικές κουλτούρες πελατών, διαφορετικούς τρόπους καταγραφής των αναγκών 
τους, κ.λπ. Οι προσαρμογές αυτές οδηγούν σε τρεις κύριες κατηγορίες διεθνούς μάρκετινγκ:

• Εξαγωγικό μάρκετινγκ (export marketing). Στην απλούστερη του μορφή, αναφέρεται 
στη διαχείριση παραγγελιών από ξένους πελάτες, χωρίς να υπάρχει κάποια στρατη-

Σχήμα 1. Βασικοί παράμετροι της έννοιας του μάρκετινγκ.

�.��
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γική για τη συστηματική καταγραφή και ικανοποίηση ιδιαίτερων αναγκών αυτών των 
πελατών (π.χ. τιμολόγηση που να λαμβάνει υπόψη της τα χαρακτηριστικά της ξένης 
αγοράς). Σε αυτήν την κατηγορία εμπίπτει και η δημιουργία συνεργασιών σε ξένες 
αγορές με τοπικές επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν ως διανομείς προϊόντων/
υπηρεσιών, μετατρέποντας έτσι τη διαδικασία διεθνούς μάρκετινγκ σε τοπικό μάρκε-
τινγκ από τους διανομείς, οι οποίοι έχουν και τον πλήρη έλεγχο της όλης διαδικασίας.

• Μάρκετινγκ στο εξωτερικό (international marketing). Στην κατηγορία αυτή, η 
επιχείρηση εφαρμόζει και προσαρμόζει τις τρεις παραμέτρους μάρκετινγκ σε κάθε 
ξένη αγορά που θέλει να δραστηριοποιηθεί. Αναλύει διεξοδικά την κάθε ξένη 
αγορά και καθορίζει συγκεκριμένες πολιτικές (π.χ. τιμολόγηση) για κάθε μία ξεχω-
ριστά, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες.

• Πολυεθνικό μάρκετινγκ (global marketing). Στην κατηγορία αυτή, η επιχείρηση 
έχει τη μορφή πολυεθνικής εταιρίας και επικεντρώνεται στο συντονισμό πόρων 
και διαδικασιών για τη συντονισμένη προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών της σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Σε αυτό το κεφάλαιο, έμφαση δίνεται στην προετοιμασία μιας επιχείρησης για την είσοδό της 
σε μία αγορά – τόσο από την πλευρά των παραμέτρων για την απόφαση εισόδου, όσο και από 
την πρακτική σκοπιά της υλοποίησης διεθνών δραστηριοτήτων μάρκετινγκ.

Στην ενότητα «Η διεθνής αγορά» περιγράφονται οι πέντε μεταβλητές που επηρεάζουν την 
απόφαση που πρέπει να πάρει μία επιχείρηση σχετικά με την είσοδό της σε μία ξένη αγορά. Αν 
η απόφαση είναι θετική, τότε πρέπει να σχεδιαστούν οι κατάλληλες προωθητικές ενέργειες, να 
υλοποιηθούν, και να παρακολουθείται διαρκώς η πορεία στη ξένη αγορά. Σε όλα αυτά τα βήματα, 
κοινός παρονομαστής είναι τέσσερις παράμετροι που αποτελούν το «μείγμα μάρκετινγκ», το 
οποίο περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα με τον αντίστοιχο τίτλο. Επιπλέον, υπάρχει και 
ένας κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας, ο οποίος συχνά υποτιμάται, αν και η σπουδαιότητά του 
είναι προφανής: η γλώσσα επικοινωνίας με τους πελάτες και συνεργάτες στη ξένη αγορά. Ο 
λόγος που συχνά υποτιμάται είναι γιατί η γλώσσα εμπεριέχει και πολιτισμικά στοιχεία της ξένης 
χώρας, και πολλές φορές ο επιχειρηματίας που θέλει να διεθνοποιήσει την εταιρία του δυσκο-
λεύεται να καταλάβει ή αγνοεί – ή, χειρότερα, επιλέγει να μη λάβει υπόψη του. Για αυτό και η 
ενότητα «Πολιτικές προώθησης στο διεθνές μάρκετινγκ. Ο ρόλος της γλώσσας» επικεντρώνεται 
στα προβλήματα που προκύπτουν όταν υποτιμάται ο σημαντικός αυτός παράγοντας. Επιπλέον, 
παρουσιάζονται σχετικές πρακτικές συμβουλές με τη μορφή τεστ αυτό-αξιολόγησης, ώστε να 
μπορέσει ο κάθε αναγνώστης να έρθει στη θέση ενός επιχειρηματία που πρέπει να αναλογιστεί 
το ρόλο της γλωσσικής και πολιτισμικής διαχείρισης των προωθητικών ενεργειών του.

Τέλος, παρατίθενται σύντομες μελέτες περίπτωσης που αναδεικνύουν:

• Τη συνολική λειτουργία δραστηριοτήτων διεθνούς μάρκετινγκ που περιγράφονται 
σε αυτό το κεφάλαιο.

• Τον τρόπο επιχειρηματικής σκέψης, τον οποίο στοχεύει να εμφυσήσει στους αναγνώ-
στες το κεφάλαιο αυτό.



134

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα

5.2 Η διεθνής αγορά
Μία εταιρία που θέλει να δραστηριοποιηθεί διεθνώς και επομένως να εμπλακεί σε δραστηρι-
ότητες διεθνούς μάρκετινγκ, θα πρέπει να σχηματίσει όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα για το 
περιβάλλον των ξένων αγορών στις οποίες θα στοχεύσει. Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάλυση 
συγκεκριμένων μεταβλητών που επηρεάζουν τις αποφάσεις διεθνούς μάρκετινγκ. Οι μετα-
βλητές αυτές περιγράφονται στο σχήμα 2 και αναλύονται στη συνέχεια αυτού του κεφαλαίου. 
Ο νέος επιχειρηματίας πρέπει να θεωρήσει αυτές τις μεταβλητές ως επιχειρηματικούς κινδύ-
νους που πρέπει να σκεφτεί εκτενώς και να σχεδιάσει λεπτομερώς την αντιμετώπισή τους, 
ώστε να αυξήσει την πιθανότητα επιτυχίας των δραστηριοτήτων διεθνούς μάρκετινγκ.

 

5.2.1 Γλώσσα & κουλτούρα
Οι κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες επηρέαζουν πολύ το διεθνές μάρκετινγκ. Θέματα 
όπως η θρησκεία, η αισθητική, οι αξίες και οι κοινωνικές δομές, μεταβάλλονται από χώρα σε 
χώρα, αυξάνοντας έτσι την πολυπλοκότητα των διαδικασιών προσέγγισης ξένων αγορών και 
των προσαρμογών που πιθανώς πρέπει να γίνουν ώστε να ικανοποιούνται οι τοπικοί πελάτες.

 Σχήμα 2.  Μεταβλητές που επηρεάζουν τις αποφάσεις δραστηριοποίησης μιας  
επιχείρησης σε διεθνείς αγορές. Πηγή: Doole & Lowe, 2004.
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5.2.2 Νομικό πλαίσιο
Τα νομικά πλαίσια (π.χ. εταιρικό δίκαιο) διαφέρουν συχνά σε μεγάλο βαθμό από χώρα σε χώρα, 
τόσο ως προς το περιεχόμενό τους όσο και ως προς τις διαδικασίες εφαρμογής τους. Είναι επομένως 
σημαντικό για μία επιχείρηση να γνωρίζει τα νομικά πλαίσια των χωρών στις αγορές των οποίων 
δραστηριοποιείται, αφού έτσι θα μπορεί να ανταπεξέλθει στους τοπικούς «κανόνες του παιχνιδιού». 

Η δυσκολία λοπόν για μία επιχείρηση που θέλει να διεθνοποιηθεί είναι η διαχείριση τριών 
διαφορετικών νομικών πλαισίων:

• Νομικά πλαίσια στις ξένες αγορές που δραστηριοποιείται. Ο καλύτερος τρόπος 
διαχείρισής τους είναι η συνεργασία με τοπικούς νομικούς συμβούλους.

• Διεθνή νομικά πλαίσια. Υπάρχουν διεθνείς κανόνες για την προστασία πνευματικών 
δικαιωμάτων, επιχειρηματικών σημάτων και ονομασιών, για την υλοποίηση εμπορικών 
πρακτικών, κ.λπ. Προφανώς, μία εταιρία που δραστηριοποιείται διεθνώς δεν μπορεί να 
αγνοήσει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τα προαναφερθέντα, και όπου χρειά-
ζεται, θα πρέπει να προσαρμόσει τις λειτουργίες της και τις διαδικασίες της.

• Νομικά πλαίσια στη χώρα-έδρα της επιχείρησης (Ελλάδα ή Κύπρος). Η σημασία τους 
σε θέματα εξαγωγών δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Για παράδειγμα, μπορεί να υπάρ-
χουν περιορισμοί στην εξαγωγή ορισμένων προϊόντων και υπηρεσιών προς συγκεκρι-
μένες αγορές του εξωτερικού. 

Τα παραπάνω μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις δραστηριότητες διεθνούς μάρκετινγκ, 
όπως τη διανομή/πώληση και τη διαφήμιση. Αν μάλιστα οι ιδιαιτερότητες ενός νομικού πλαι-
σίου συνδυαστούν με πολιτισμικά χαρακτηριστικά, μπορεί να προκύψουν και σοβαρά θέματα 
ηθικής τάξης. Για παράδειγμα, στη Γερμανία, οι περιβαλλοντικοί νόμοι καθιστούν υπεύθυνη 
μία επιχείρηση για την ανακύκλωση των συσκευασιών εντός των ορίων της – κάτι που δεν 
ισχύει σε πολλές άλλες αγορές, ειδικά της Ασίας, όπου νόμοι του ιδίου βαθμού αυστηρότητας 
μπορεί να μην υφίστανται. Έτσι, μία επιχείρηση που εξάγει στη Γερμανία και σε μία χώρα της 
Ασίας με χαλαρούς περιβαλλοντικούς νόμους, μπορεί να είναι ταυτόχρονα προστάτης και 

Παράδειγμα 
Όταν τα McDonald’s (αμερικανική πολυεθνική αλυσίδα γρήγορου φαγητού) θέλησαν 
να εισέλθουν στην αγορά της Ινδίας, σύντομα κατάλαβαν ότι έπρεπε να ικανοποιή-
σουν μια αγορά όπου το 40% των κατοίκων είναι αποκλειστικά χορτοφάγοι. Για να 
ικανοποιήσει τους τοπικούς της πελάτες, η εταιρία διερεύνησε περαιτέρω (με έρευνα 
της τοπικής αγοράς) τις ανάγκες τους. Έτσι, προέκυψε ότι οι πελάτες στην Ινδία 
ήθελαν χάμπουργκερ με λαχανικά, φτιαγμένα σε ξεχωριστό σημείο της κουζίνας 
(μακριά από εκεί που φτιάχνονται τα κανονικά χάμπουργκερ), και με προσθήκη 
καυτερής σάλτσας και μπαχαρικών. Αν δεν είχε γίνει αυτή η έρευνα αγοράς, το πιθα-
νότερο είναι ότι η προσπάθεια εισόδου της εταιρίας στην αγορά της Ινδίας θα είχε 
αποτύχει, αφού δε θα υπήρχε τρόπος να γνωρίζει εκ των προτέρων τις συγκεκρι-
μένες ιδιομορφίες των τοπικών πελατών.

*
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καταστροφέας του περιβάλλοντος. Η διαφοροποίηση στις διαδικασίες διεθνούς μάρκετινγκ είναι 
ότι στην πρώτη περίπτωση, η συσκευασία ενός προϊόντος μπορεί να είναι ακριβότερη γιατί βασί-
ζεται σε ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ στη δεύτερη περίπτωση να είναι φτηνότερη γιατί είναι πλαστική.

5.2.3 Πολιτικό πλαίσιο
Το πολιτικό πλαίσιο σε μια ξένη αγορά επηρεάζει άμεσα τις δραστηριότητες διεθνούς μάρκετινγκ 
μιας επιχείρησης, καθώς αυτό ορίζει τη σταθερότητα των τοπικών αγορών και κατ’ επέκταση την 
ελκυστικότητά τους. Οι σχετικοί επιχειρηματικοί κίνδυνοι που προκύπτουν μπορούν να κατηγορι-
οποιηθούν ως εξής:

• Λειτουργικοί περιορισμοί, που μπορεί να αφορούν σε εργασιακές σχέσεις ή περιο-
ρισμούς σε χαρακτηριστικά προϊόντων. 

• Διακρίσεις/εμπάργκο, όπως για παράδειγμα ειδικοί φόροι σε προϊόντα που προέρ-
χονται από συγκεκριμένες χώρες ή υποχρέωση συνεργασίας με τοπικές εταιρίες ως 
προαπαιτούμενο για την εισαγωγή των προϊόντων/υπηρεσιών.

• Παρεμβατικές πολιτικές, όπως εθνικοποιήσεις επιχειρήσεων χωρίς καμία αποζημίωση.

Για παράδειγμα, όταν η Microsoft ήθελε να μπει στην αγορά της Κίνας και να ανοίξει γραφεία 
στο Πεκίνο, η κινεζική κυβέρνηση απαίτησε από την εταιρία να συμμετάσχει στην προσαρμογή 
των προγραμμάτων της Microsoft στην κινεζική γλώσσα (π.χ. να καθορίσει τη μορφή της κινε-
ζικής γραμματοσειράς). Σε μια σειρά συναντήσεων με υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, ο Bill 
Gates (ο τότε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας) προσπάθησε να τους πείσει 
ότι η προσαρμογή των προγραμμάτων της Microsoft στην κινεζική γλώσσα είναι κάτι που 
πρέπει να καθορισθεί από τις δυνάμεις της αγοράς και όχι από την κυβέρνηση. Σε απάντηση, 
οι κρατικές εταιρίες υψηλής τεχνολογίας της Κίνας απείλησαν με εμπάργκο των προϊόντων της 
Microsoft και ο τότε πρωθυπουργός της χώρας Jiang Zemin διεμήνυσε στον Gates ότι πρέπει να 
επισκέπτεται συχνότερα την Κίνα ώστε να καταλάβει καλύτερα τα 5.000 πολιτικής κουλτούρας 
της χώρας. Η κατάληξη; Ο Gates απλά αποδέχτηκε αυτό που ζήτησε η κινεζική κυβέρνηση.

Παράδειγμα
Η Ινδία θεωρείται από πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (ελληνικών και κυπριακών 
συμπεριλαμβανομένων) ως μία αναδυόμενη αγορά με σημαντικές προοπτικές 
ανάπτυξης, και άρα καλός εξαγωγικός προορισμός. Υπάρχουν όμως πολλές ιδιαιτε-
ρότητες στους ινδικούς νόμους επιχειρηματικότητας και σημαντική γραφειοκρατία. 
Για παράδειγμα, τα παπούτσια δεν μπορούν να εισαχθούν σε ζευγάρια αλλά ένα - ένα 
ξεχωριστά! Ο τρόπος που πολλοί κατασκευαστές παπουτσιών ξεπερνούν αυτό το 
πρόβλημα για να καταφέρουν να δραστηριοποιηθούν στην ινδική αγορά, είναι να 
εξάγουν τα αριστερά παπούτσια στο Μαντράς της Ινδίας και τα δεξιά στη Βομβάη.
Εταιρίες του μεγέθους της Mercedes και της Coca-Cola αντιμετώπισαν και αυτές προβλή-
ματα εισόδου στην πραγματικά τεράστια ινδική αγορά. Οι τοπικές αγορές είναι πολύ 
απαιτητικές και οι τοπικοί ανταγωνιστές έχουν αποδειχθεί ότι είναι πολύ δυνατοί.
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Γενικά, κάθε επιχείρηση που θέλει να προωθήσει τα προϊόντα/υπηρεσίες της σε διεθνείς αγορές, 
πρέπει να αξιολογήσει το πολιτικό περιβάλλον των χωρών στις οποίες θα δραστηριοποιηθεί και 
να καταλάβει τις τοπικές πολιτικές ιδιαιτερότητες και ευαισθησίες. Κάτι που δεν έπραξε η εταιρία 
Cadbury, όπως φαίνεται στο παράδειγμα διεθνούς μάρκετινγκ που ακολουθεί.

5.2.4 Τεχνολογική υποδομή
Ο ρόλος της τεχνολογίας στο διεθνές μάρκετινγκ είναι συχνά καταλυτικός. Η δυνατότητα της 
συλλογής πληροφοριών για ξένες αγορές και ανταγωνιστές μέσω του Διαδικτύου, η δωρεάν 
επικοινωνία (email, Skype, κ.λπ.) με τοπικούς συνεργάτες στις ξένες αγορές, αλλά και οι δυνα-
τότητες που προσφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα (όπως το Facebook), δημιουργούν νέα δεδομένα 
στους τρόπους επικοινωνίας μιας επιχείρησης με τους πελάτες της σε διεθνείς αγορές.

Ειδικά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το Διαδίκτυο (Internet) και ο Παγκόσμιος Ιστός (World 
Wide Web – WWW) τις έχουν βοηθήσει να μειώσουν σημαντικά το κόστος διαφήμισης, να 
δημιουργήσουν νέα κανάλια ηλεκτρονικής διανομής των (πιθανώς εξειδικευμένων) προϊόντων 
τους προς μεγαλύτερες αγορές και να εξυπηρετούν τους πελάτες τους, ανεξαρτήτως γεωγρα-
φικής ζώνης. Μπόρεσαν δηλαδή να διεθνοποιήσουν τις διαδικασίες μάρκετινγκ, αν και οι πόροι 
τους είναι εξαιρετικά περιορισμένοι. 

Λόγω της σπουδαιότητας της τεχνολογίας στη διεθνοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο 
αναγνώστης θα βρει μία εις βάθος ανάλυση σε ξεχωριστό κεφάλαιο αυτού του βιβλίου.

5.2.5 Οικονομικό πλαίσιο
Η κατανόηση των οικονομικών εξελίξεων σε διεθνείς αγορές είναι βασικό προαπαιτούμενο για 
την αξιολόγηση της προοπτικής προώθησης των προϊόντων/υπηρεσιών μιας επιχείρησης εκτός 
Ελλάδας και Κύπρου. Η πολυπλοκότητα αυτών των εξελίξεων έγκειται στην ύπαρξη πολλαπλών 
σημείων αναφοράς:

Παράδειγμα
Η Ινδία βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια σε διαμάχη με το Πακιστάν για την περιοχή 
του Κασμίρ, μία επαρχία στα σύνορα των δύο χωρών που διεκδικούν και οι δύο ως 
δική τους. Είχαν φτάσει μάλιστα στα όρια πυρηνικού πολέμου πριν μερικά χρόνια, ως  
αποτέλεσμα αυτής της αντιπαράθεσης. 
Η εταιρία ειδών σοκολάτας Cadbury είχε την ιδέα να διαφημίσει στην Ινδία την καινούρια 
της σοκολάτα Temptation συγκρίνοντάς την με την περιοχή του Κασμίρ. Η διαφήμιση 
στις εφημερίδες έγραφε το εξής: «Είμαι πειρασμός. Παραείμαι καλή για να με μοιρα-
στείς με κάποιον άλλο. Τι είμαι; Η σοκολάτα Temptation ή το Κασμίρ;» Η καταχώρηση 
έγινε στις εφημερίδες στις 15 Αυγούστου, ημέρα εθνικής ανεξαρτησίας της Ινδίας. 
Η διαφήμιση αυτή ξεσήκωσε κατακραυγή σε όλη την Ινδία και οι πολιτικές δυνάμεις 
της χώρας αποδοκίμασαν έντονα την εταιρία. Αν και η Cadbury ζήτησε συγγνώμη, η 
ζημιά στην προώθηση της συγκεκριμένης σοκολάτας είχε ήδη γίνει.
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• Σε παγκόσμιο επίπεδο, η επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει εμπορικές συμφωνίες που 
προωθούν το διεθνές εμπόριο.

• Σε περιφερειακό επίπεδο, να γνωρίζει εμπορικές διαδικασίες που προωθούν ενοποίηση 
αγορών.

• Σε τοπικό επίπεδο μιας ξένης αγοράς, η επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει σε ποια 
κατεύθυνση αναπτύσσεται μία χώρα, ώστε να μπορέσει να αξιολογήσει κατά πόσο 
αξίζει η είσοδος στις αγορές της (π.χ. ανάλογα με το φορολογικό καθεστώς των 
επιχειρήσεων).

Η πρόκληση που προκύπτει για το διεθνές μάρκετινγκ μιας επιχείρησης από τα παραπάνω τρία 
σημεία αναφοράς είναι η δυσκολία δημιουργίας μιας ομογενοποιημένης στρατηγικής μάρκε-
τινγκ, ειδικά σε θέματα τιμολόγησης. Αυτό γίνεται ακόμα σημαντικότερο αν συνυπολογισθεί 
η ύπαρξη διαφορετικών νομισμάτων για συναλλαγές και το αντίστοιχο ρίσκο μεταβολών των 
νομισματικών ισοτιμιών.

Λόγω της σπουδαιότητας του οικονομικού πλαισίου στη διεθνοποίηση μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων, ο αναγνώστης θα βρει μία εις βάθος ανάλυση σε ξεχωριστό κεφάλαιο αυτού του βιβλίου.

5.3 Στρατηγικές διεθνούς μάρκετινγκ, «το μείγμα μάρκετινγκ»
Οι πέντε μεταβλητές που περιγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα θα βοηθήσουν μια επιχεί-
ρηση που θέλει να διεθνοποιηθεί να αποφασίσει αν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για να 
ξεκινήσει αυτό το δύσκολο ταξίδι. Αν η απάντηση είναι θετική, τότε η θέληση για διεθνοποίηση 
πρέπει να μετατραπεί σε πράξεις, μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών διεθνούς μάρκετινγκ.

Η έννοια του μείγματος μάρκετινγκ σχετίζεται με τις παραμέτρους που καθορίζουν σε μεγάλο 
βαθμό το σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτών των διαδικασιών. Στην κλασική θεώρηση, οι παρά-
μετροι αυτοί είναι τέσσερις: α) το προϊόν, β) η τιμή, γ) η διανομή και δ) η προώθηση (βλ. σχήμα 3).

Σχήμα 3. Κλασικό μείγμα παραμέτρων διεθνούς μάρκετινγκ.
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5.3.1 Το προϊόν
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη λήψη αποφάσεων σχετικά με:

• Την επιλογή μεταξύ της πώλησης ολόκληρου του φάσματος προϊόντων που ικανο-
ποιούν τις ανάγκες μιας ξένης αγοράς ή μέρους αυτού του φάσματος.

• Το εύρος επιλογών για την προσαρμογή των προϊόντων στις ιδιαιτερότητες της 
ξένης αγοράς, επηρεάζοντας ταυτόχρονα το κόστος αλλαγών στη συσκευασία, στην 
ονομασία, κ.λπ.

Τα παραπάνω οδηγούν σε τρεις κύριες πολιτικές διαχείρισης προϊόντων/υπηρεσιών, όπως φαίνεται 
στο σχήμα 4.

Σχήμα 4. Πολιτικές προϊόντος στο διεθνές μάρκετινγκ.

Η πολιτική τυποποίησης είναι τυπική για μία επιχείρηση, η οποία απλώς εξάγει τα προϊόντα 
της προς οποιαδήποτε αγορά ενδιαφέρεται να τα εισάγει. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση των 
προϊόντων ανάλογα με την αγορά – κάτι που ισχύει όταν ο μέσος καταναλωτής δε διαφοροποι-
είται ιδιαίτερα από αγορά σε αγορά για τα προϊόντα της εταιρίας (κλασικό παράδειγμα η Coca-
Cola). Τo προφανές πλεονέκτημα αυτής της πολιτικής είναι η επίτευξη οικονομιών κλίμακας, 
μείωση του κόστους διανομής των προϊόντων και γενικά χαμηλό συνολικό κόστος των διαδικα-
σιών διεθνούς μάρκετινγκ. Από την άλλη μεριά, υπάρχει ο κίνδυνος της μη ευθυγράμμισης ενός 
προϊόντος με τις ανάγκες των πελατών μιας διεθνούς αγοράς, οδηγώντας σε άστοχες δαπάνες 
διαφήμισης και προώθησης.
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Ακολουθώντας πολιτική προσαρμογής, μία επιχείρηση αντί απλώς να εξάγει εγχώρια προϊόντα 
σε ξένες αγορές, προσαρμόζει το σχεδιασμό της συσκευασίας, το μέγεθος και τις λειτουργίες 
τους στις ιδιαιτερότητες των αγορών αυτών. Μια τέτοια πολιτική αυξάνει τις πιθανότητες εμπο-
ρικής επιτυχίας/πωλήσεων των προϊόντων που προωθούνται σε ξένες αγορές αλλά αυξάνει 
πιθανώς και το κόστος παραγωγής, διανομής, κ.λπ.

Τέλος, ακολουθώντας πολιτική στόχευσης, η επιχείρηση επικεντρώνει τις δραστηριότητες 
διεθνούς μάρκετινγκ σε ένα πολύ μικρό κομμάτι της αγοράς και αποβλέπει στην όσο το δυνατόν 
πληρέστερη ικανοποίηση των πελατών που το αποτελούν. Η πολιτική αυτή ακολουθείται 
κυρίως από νέες ή μικρές επιχειρήσεις με περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Έχει το πιθανό 
πλεονέκτημα της σημαντικής κερδοφορίας, γιατί ένας πελάτης, προκειμένου να αποκτήσει ένα 
εξειδικευμένο προϊόν, ενδέχεται να είναι περισσότερο διατεθειμένος να πληρώσει μια υψηλό-
τερη τιμή.

5.3.2 Η τιμή
Ο καθορισμός της τιμής ενός προϊόντος/υπηρεσίας που προορίζεται για τη διεθνή αγορά βασί-
ζεται συνήθως σε ορισμένες γενικές παραμέτρους, όπως το κόστος παραγωγής. Από εκεί και 
πέρα, υπάρχουν παράμετροι που αφορούν ειδικά στο διεθνές περιβάλλον, όπως:

• Οι δασμοί.

• Τα κόστη μεταφοράς.

• Η συγκριτική τιμολόγηση ανταγωνιστικών προϊόντων (από τοπικούς και διεθνείς 
ανταγωνιστές).

• Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Ειδικά το θέμα των συναλλαγματικών ισοτιμιών χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Συνήθως, οι 
συμφωνίες για εξαγωγή προϊόντων βασίζονται στην τιμολόγηση σε κάποιο «σκληρό» νόμισμα 
(όπως το δολλάριο) αλλά υπάρχουν και πολλές αγορές που η μόνη δυνατότητα συμφωνίας 
είναι η αποτίμησή της στο τοπικό νόμισμα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο επιχειρηματίας πρέπει 
να συμβουλευθεί ειδικούς (τράπεζες, χρηματοοικονομικούς συμβούλους) σχετικά με το ρίσκο 
υποτίμησης του τοπικού νομίσματος - κάτι που θα μπορούσε να μετατρέψει μία εξαιρετική 
συμφωνία σε πλήρη οικονομική αποτυχία. 

Επιπλέον, υπάρχουν χώρες, ειδικά σε λιγότερο ανεπτυγμένες γειτονιές του πλανήτη, όπου η 
τοπική κυβέρνηση μπορεί να απαιτήσει η πληρωμή να γίνεται (ολικά ή μερικά) σε είδος, μετα-
τρέποντας τη συμφωνία ουσιαστικά σε ανταλλαγή προϊόντων. Ο λόγος που κάτι τέτοιο μπορεί 
να συμβεί είναι γιατί η τοπική κυβέρνηση μπορεί να θέλει να προστατεύσει τις εκροές πολύ-
τιμου συναλλάγματος προς το εξωτερικό. 

Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω παράμετροι συνδυάζονται με την πολιτική προϊόντος που 
επιλέγει μια επιχείρηση (τυποποίηση, προσαρμογή, στόχευση) και καθορίζεται τελικά η τιμολο-
γιακή πολιτική της στη ξένη αγορά που θέλει να δραστηριοποιηθεί. Προκύπτουν έτσι οι πολι-
τικές τιμολόγησης που περιγράφονται στο σχήμα 5.
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Με την ομοιογενή πολιτική, η επιχείρηση έχει μία κοινή βασική τιμή για όλες τις αγορές, ανεξάρ-
τητα από τη ζήτηση του προϊόντος. Η διαφοροποίηση από αγορά σε αγορά έγκειται κυρίως στο 
κόστος μεταφοράς, το οποίο προστίθεται ανάλογα. Το προφανές πλεονέκτημα αυτής της πολι-
τικής είναι η ευκολία δημιουργίας και εφαρμογής της. Από την άλλη μεριά, η πολιτική αυτή μπορεί 
να οδηγήσει σε μειωμένα κέρδη για την επιχείρηση, αφού σε μία ξένη αγορά θα μπορούσε, για 
παράδειγμα, το περιθώριο κέρδους να είναι πολύ μεγαλύτερο συγκριτικά με κάποια άλλη αγορά. 

Η διαφοροποιημένη πολιτική είναι η συνηθέστερη και έγκειται στην ανάλυση των τοπικών 
αγορών και του ανταγωνισμού, στην κατανόηση της τοπικής αγοραστικής δύναμης, και στην 
καταγραφή του τοπικού κόστους μάρκετινγκ/προσωπικού, κ.λπ.

Η πολιτική υποτιμολόγησης στοχεύει συνειδητά στον καθορισμό της τιμής ενός προϊόντος/
υπηρεσίας χαμηλότερα από το πραγματικό κόστος του – ο στόχος προφανώς δεν είναι η μεγι-
στοποίηση του κέρδους, αλλά η δημιουργία κάποιου στρατηγικού πλεονεκτήματος που θα 
οδηγήσει σε μακροπρόθεσμα οφέλη (π.χ. η εξώθηση ενός ανταγωνιστή από τη ξένη αγορά 
στην οποία στοχεύει η επιχείρηση). Πάντως, καλό είναι να γνωρίζει ο επιχειρηματίας που θα 
ακολουθήσει τέτοια πολιτική ότι υπάρχουν διεθνείς κανόνες που προστατεύουν τοπικές επιχει-
ρήσεις από την υποτιμολόγηση ώστε να μην «στραγγαλιστούν» από επιχειρήσεις που εισέρχο-
νται επιθετικά στις τοπικές αγορές. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες, 
έχουν κατά καιρούς εφαρμόσει σχετικούς κανόνες προστασίας. Επιπλέον, ο Οργανισμός Διεθνούς 
Εμπορίου (WTO) είναι σε διαρκή εγρήγορση για να αντιμετωπίσει περιπτώσεις όπου προϊόντα 
και υπηρεσίες εξάγονται σε τιμές που είναι ιδιαίτερα χαμηλές και προξενούν προβλήματα 
επιβίωσης στις τοπικές επιχειρήσεις της αγοράς στη χώρα εισαγωγής. 

Σχήμα 5. Πολιτικές τιμολόγησης στο διεθνές μάρκετινγκ.
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5.3.3 Η προώθηση
Η προώθηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας σε μία αγορά σχετίζεται άμεσα με την επικοι-
νωνιακή πλευρά του μάρκετινγκ και την παροχή σχετικών πληροφοριών προς τους εν δυνάμει 
πελάτες με σκοπό να τους πείσει να προτιμήσουν το προϊόν/υπηρεσία μιας επιχείρησης σε 
σύγκριση με τα αντίστοιχα προϊόντα/υπηρεσίες των ανταγωνιστών. Οι σχετικές πολιτικές 
προώθησης απεικονίζονται στο σχήμα 6. 

Σχήμα 6. Πολιτικές προώθησης στο διεθνές μάρκετινγκ.

Παράδειγμα: Προσθήκη κόστους μεταφοράς στην τιμή προϊόντος
Το κόστος μεταφοράς μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της τελικής 
τιμής ενός εξαγώγιμου προϊόντος. Είναι επομένως σημαντικό να οριστεί ξεκάθαρα 
πώς μοιράζεται αυτό το κόστος μεταξύ εξαγωγέα και εισαγωγέα. Συνήθως οι 
σχετικές συμφωνίες έχουν μία από τις παρακάτω μορφές:

• Ο εισαγωγέας αναλαμβάνει όλα τα κόστη μεταφοράς (συσκευασία, μεταφο-
ρικά μέσα, ασφάλιση, δασμοί εισαγωγής, κ.λπ.).

• Ο εξαγωγέας αναλαμβάνει όλα τα κόστη μεταφοράς μέχρι το σημείο μετα-
φόρτωσης (π.χ. λιμάνι) προς την αγορά προορισμού.

• Ο εξαγωγέας αναλαμβάνει όλα τα κόστη μεταφοράς μέχρι την άφιξη των 
προϊόντων στο σημείο μεταφόρτωσης, στην αγορά προορισμού.

• Ο εξαγωγέας αναλαμβάνει όλα τα κόστη μεταφοράς (συσκευασία, μεταφο-
ρικά μέσα, ασφάλιση, δασμοί εισαγωγής, κ.λπ.).

*
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Στο διεθνές μάρκετινγκ, υπάρχουν δύο βασικές πολιτικές διαφήμισης. Στην τυποποιημένη 
πολιτική διαφήμισης, το διαφημιστικό μήνυμα βασίζεται στο ίδιο γενικό θέμα, με μικρές μόνο 
διαφοροποιήσεις ανά αγορά, συνήθως ως προς τη γλώσσα (μετάφραση του διαφημιστικού 
μηνύματος ή δημιουργία υποτίτλων). Η πολιτική αυτή μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιτυχημένη 
για προϊόντα/υπηρεσίες που ταυτίζονται με μία σταθερή έννοια (πολιτιστική αξία, ιστορική 
αξία, κ.λπ.). 

Αντίθετα, η διαφοροποιημένη πολιτική διαφήμισης υποδηλώνει προσαρμογή των διαφημιστικών 
μηνυμάτων στις ιδιαιτερότητες της κάθε ξένης αγοράς. 

Οι πολιτικές προώθησης πωλήσεων στοχεύουν στο να βοηθήσουν τις τοπικές ξένες αγορές να 
έρθουν σε μία πρώτη επαφή με το προϊόν/υπηρεσία που θέλει να εξάγει μία επιχείρηση. Εκπτώσεις, 
επιδείξεις, ενημερωτικές επιστολές, δείγματα, δώρα, εκδηλώσεις, χορηγίες εκδηλώσεων αποτελούν 
χαρακτηριστικά παραδείγματα προώθησης πωλήσεων που έχουν σχεδιαστεί ως συμπληρωματικά 
μέσα της διαφήμισης. Σε κάθε περίπτωση, τέτοιες πολιτικές πρέπει να υλοποιούνται ως βραχυπρό-
θεσμες δραστηριότητες και σε συνδυασμό με τις προαναφερθείσες πολιτικές διαφήμισης.

Οι πολιτικές δημοσίων σχέσεων αφορούν στη συστηματική προσπάθεια από μέρους της 
επιχείρησης για τη δημιουργία και τη διατήρηση αμοιβαίας κατανόησης με τους πελάτες της 
ξένης αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται. Αυτό προϋποθέτει πολλές φορές την εντονότερη 
παρουσία της επιχείρησης στα τοπικά δρώμενα και τη δημιουργία πολυεπίπεδων σχέσεων με 
τοπικές επιχειρήσεις, τοπικές κοινωνικές ομάδες, κ.λπ.

5.3.4 Η διανομή
Η βασική απόφαση μιας επιχείρησης για τη διανομή των προϊόντων της σε μία ξένη αγορά 
αφορά στη μέθοδο εισόδου σε αυτήν: άμεση ή έμμεση.

Η έμμεση είσοδος σε μία αγορά, (δηλαδή μέσω μεσαζόντων) χρησιμοποιείται συχνά από μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις γιατί: α) είναι κατάλληλη για την εξαγωγή μικρών ποσοτήτων, β) είναι ο 
πιο γρήγορος τρόπος εισόδου σε μια ξένη αγορά και γ) το κόστος είναι ξεκάθαρο από την αρχή 
(αμοιβή μεσάζοντα). Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι μεταφέρει εν πολλοίς τον 
έλεγχο στο μεσάζοντα, αύξοντας έτσι το ρίσκο διαχείρισης της τοπικής αγοράς.

Παράδειγμα
Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η χρήση αυτής της πολιτικής από γαλλικές εταιρίες 
πολυτελών ειδών, όπου η έννοια της γαλλικής φινέτσας προωθείται ως δεδομένη 
σταθερή αξία, ανεξάρτητα από την αγορά στην οποία γίνεται η προώθηση του 
σχετικού προϊόντος. 
Αντίστοιχες πολιτικές ακολουθεί ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού και ο Κυπρι-
ακός Οργανισμός Τουρισμού για την προώθηση τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίοι 
προωθούν τις ιστορικές, πολιτισμικές και περιβαλλοντικές αξίες των δύο χωρών 
που είναι παγκόσμια αναγνωρίσιμες, χωρίς ανάγκη προσαρμογής σε συγκεκριμένες 
αγορές του εξωτερικού.

*
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Στην άμεση είσοδο αγοράς, τα θετικά και αρνητικά της προηγούμενης μεθόδου περίπου αντι-
στρέφονται. Άμεση διανομή σημαίνει ότι ο εξαγωγέας ελέγχει ολόκληρο το κανάλι διανομής 
στη ξένη αγορά. Έτσι, μπορεί να παρακολουθεί καλύτερα τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της και 
να προσαρμόζεται ανάλογα. Το θέμα της διανομής θα συζητηθεί σε μεγαλύτερο βάθος σε ξεχω-
ριστό κεφάλαιο αυτού του βιβλίου.

5.4 Πολιτικές προώθησης στο διεθνές μάρκετινγκ. Ο ρόλος της 
γλώσσας
Είναι προφανές, ότι στις δραστηριότητες διεθνούς μάρκετινγκ μιας επιχείρησης, η επικοι-
νωνία αποκτά κεντρικό ρόλο, αφού απαιτεί προσαρμογή σε γλώσσες και κουλτούρες (π.χ. για 
τα διαφημιστικά μηνύματα, τις ονομασίες προϊόντων, κ.λπ.). Σε αυτήν την ενότητα, θα γίνει 
αναφορά στο συχνά αδύναμο κρίκο κατά τη διεθνή προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών μιας 
επιχείρησης: τη γλωσσική διαχείριση των προωθητικών ενεργειών.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η τεχνολογία έχει βοηθήσει στο να ξεπεραστούν σε κάποιο 
βαθμό τέτοια προβλήματα. Το Διαδίκτυο και ο Παγκόσμιος Ιστός δίνουν τη δυνατότητα στις 
επιχειρήσεις να διαθέτουν πολύγλωσσους εταιρικούς ιστοτόπους, οι οποίοι μπορούν να προσαρ-
μοστούν κεντρικά στη γλωσσική και πολιτισμική πραγματικότητα των ξένων αγορών-στόχων.

Παράδειγμα 
Δυστυχώς, πολλές φορές ακόμα και πολυεθνικές εταιρίες, δεν κατανοούν πλήρως 
το ρόλο της σωστής επικοινωνίας στην τοπική γλώσσα με αποτέλεσμα οι διαδικα-
σίες μάρκετινγκ που εφαρμόζουν να οδηγούν σε αρνητικές επιπτώσεις στην εικόνα 
τους και στο κόστος μάρκετινγκ.

• Κατά την είσοδο της στην αγορά της Ισπανίας, η General Motors ήθελε να 
προωθήσει το Chevrolet Nova. Δυστυχώς, στα ισπανικά «no va» σημαίνει δεν 
προχωράει. 

• Όταν η Apple προώθησε τους υπολογιστές iMac στη Γαλλία, ανακάλυψε εκ των 
υστέρων ότι το όνομα έμοιαζε με ένα πολύ γνωστό φάρμακο για την αντιμετώ-
πιση προβλημάτων του εντέρου σε μωρά. Όχι ακριβώς η εικόνα που θα ήθελε η 
Apple να συνδυάσουν οι εν δυνάμει πελάτες της με τα προϊόντα της.

*

Παράδειγμα 
Σύμφωνα με τη μελέτη ELAN της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η εσθονική εταιρία Rapina 
Paberivabrik μετέφρασε τον ιστότοπό της σε έξι γλώσσες που σχετίζονται με τις 
διεθνείς αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται (ρωσικά, αγγλικά, λετονικά, φινλαν-
δικά, λιθουανικά, ρουμανικά). 
Η εταιρία αξιολόγησε τον αντίκτυπο της χρήσης των τοπικών γλωσσών στον ιστό-
τοπό της και διαπίστωσε αύξηση 16 - 25% στις πωλήσεις μέσω των ιστοτόπων της 
στους οποίους έχει γίνει προσαρμογή (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006).

*
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Εσείς είστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσετε τέτοια ζητήματα; Απαντήστε στις παρακάτω ερωτή-
σεις και μάθετε με ποιον τρόπο μπορείτε να κάνετε περαιτέρω βήματα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2011). Αν δε δραστηριοποιείστε σε διεθνείς αγορές, δείτε τις απαντήσεις που ακολουθούν ως 
πρακτικές συμβουλές/βέλτιστες πρακτικές για την καλύτερη μελλοντική προώθηση των προϊό-
ντων/υπηρεσιών σας. Σε κάθε ερώτηση, ο αριθμός σε παρενθέσεις αντιπροσωπεύει το βαθμό 
που παίρνει η απάντησή σας:

1. Σε πόσες ξένες γλώσσες μπορεί να ασκεί δραστηριότητα η επιχείρησή σας;

(1) 1.

(2) 2.

(3) 3 έως 5.

(4) Περισσότερες από 5.

2. Χρησιμοποιείτε ή θα είσασταν διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσετε επαγγελματίες 
μεταφραστές/διερμηνείς;

(4) Ναι, σε τακτική βάση, για τη μετάφραση υλικού πωλήσεων, νομικών εγγράφων και 
τεχνικών εντύπων, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας στο πλαίσιο επιχει-
ρηματικών συναντήσεων και διαπραγματεύσεων.

(3) Ναι, αλλά όχι πολύ συχνά.

(2) Ναι, αλλά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

(1) Όχι, μπορούμε να καλύψουμε κάθε ανάγκη εσωτερικά.

3. Πότε διοργανώνετε σεμινάρια εκμάθησης γλωσσών ή/και ενημέρωσης πολιτισμικού περι-
εχομένου για το προσωπικό σας που σχετίζονται με τις διαδικασίες διεθνούς μάρκετινγκ;

(1) Ποτέ, βασιζόμαστε στις δεξιότητες των εργαζομένων μας.

(2) Όταν μας το ζητήσει κάποιος.

(3) Προτού εισέλθουμε σε μια νέα αγορά.

(4) Σε τακτική βάση.

4. Είναι ο ιστότοπός σας πολύγλωσσος;

(4) Ναι, έχει μεταφραστεί στις κύριες γλώσσες στις οποίες θέλει να ασκεί δραστηριότητα 
η εταιρεία και έχει προσαρμοστεί στις πολιτισμικές συνθήκες των τοπικών αγορών.

(3) Ναι, έχει μεταφραστεί στις κύριες γλώσσες στις οποίες θέλει να ασκεί δραστηριότητα 
η εταιρεία.

(2) Ναι, αλλά έχουν μεταφραστεί μόνο τμήματα του ιστοτόπου.

(1) Όχι/Δε διαθέτουμε ιστότοπο.
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5. Έχει στη διάθεσή του το προσωπικό σας γλωσσικές τεχνολογίες, π.χ. ηλεκτρονικά λεξικά;

(4) Ναι, το προσωπικό έχει πρόσβαση και χρησιμοποιεί συχνά γλωσσικές τεχνολογίες, όπως 
ηλεκτρονικά λεξικά, βάσεις δεδομένων για επιχειρηματική ή τεχνική ορολογία κ.λπ.

(2) Ναι, το προσωπικό έχει πρόσβαση σε γλωσσικές τεχνολογίες αλλά τις χρησιμοποιεί 
σπάνια/δε ξέρει να τις χρησιμοποιεί.

(1) Όχι, δε χρησιμοποιούμε τέτοια εργαλεία.

(1) Όχι, αγνοούμε την ύπαρξη αυτών των εργαλείων.

6. Τι ποσοστό του προσωπικού σας μιλά τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα;

(1) Λιγότερο από 10%.

(2) 10 - 24%.

(3) 25 - 50%.

(4) Περισσότερο από 50%.

7. Όταν προσλαμβάνουμε άτομα με γλωσσικές δεξιότητες…

(3) επιλέγουμε φυσικούς ομιλητές της γλώσσας των πελατών μας.

(2) παίρνουμε αλλοδαπούς φοιτητές ως ασκούμενους.

(2) επιλέγουμε άτομα που δεν είναι φυσικοί ομιλητές αλλά γνωρίζουν ξένες γλώσσες.

(4) χρησιμοποιούμε συνδυαστικά κάποια από αυτά τα μέτρα.

(1) δε λαμβάνουμε υπόψη τις γλωσσικές δεξιότητες στις προσλήψεις μας.

8. Προτού εισέλθουμε σε μια νέα, ξένη αγορά…

(3) προσλαμβάνουμε έναν τοπικό αντιπρόσωπο ή διανομέα για το χειρισμό των γλωσ-
σικών και πολιτισμικών θεμάτων.

(4) προσλαμβάνουμε ένα φυσικό ομιλητή ή κάποιον που γνωρίζει άπταιστα τη γλώσσα 
και είναι εξοικειωμένος με τον τοπικό πολιτισμό.

(2) οργανώνουμε ειδικά σεμινάρια για το προσωπικό μας.

(1) μεταφράζουμε και προσαρμόζουμε τον ιστότοπο και τα έγγραφά μας.

(4) χρησιμοποιούμε συνδυαστικά κάποια από αυτά τα μέτρα.

9. Συνεργάζεστε ήδη με πανεπιστήμια στην ξένη αγορά-στόχο, για τον καλύτερο χειρισμό 
των γλωσσικών και πολιτισμικών θεμάτων;

(4) Ναι, απασχολούμε σε τακτική βάση αλλοδαπούς φοιτητές από τις αγορές-στόχους 
μας ως ασκούμενους ή προσλαμβάνουμε αποφοίτους με καλές γλωσσικές δεξιότητες.

(3) Ναι, μερικές φορές απασχολούμε αλλοδαπούς φοιτητές ή φοιτητές με καλές γλωσ-
σικές δεξιότητες ως ασκούμενους.

(2) Ναι, αλλά σπάνια.

(1) Ποτέ.
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10. Πόσο προετοιμασμένη είναι η εταιρεία σας να αντιμετωπίσει τους γλωσσικούς και πολι-
τισμικούς φραγμούς;

(4) Εντοπίζουμε τους πιθανούς φραγμούς έγκαιρα στο στάδιο του σχεδιασμού και λαμβά-
νουμε μέτρα όπως εκπαίδευση του προσωπικού, ανάλυση της επίδρασης του πολιτι-
σμικού περιβάλλοντος στην επιχειρηματική δραστηριότητα κ.λπ., ώστε να αποτρέψουμε 
την εκδήλωσή τους.

(4) Τηρούμε αρχείο των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των μελών προσωπικού μας ώστε 
να τα τοποθετούμε σε θέσεις για τις οποίες διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις.

(2) Λειτουργούμε με τη λογική «βλέποντας και κάνοντας» και αντιδρούμε γρήγορα όταν 
προκύπτουν προβλήματα.

(1) Δεν έχουμε έρθει ποτέ αντιμέτωποι με γλωσσικούς ή πολιτισμικούς φραγμούς, οπότε 
δεν σπαταλάμε πόρους για αυτούς.

Και τώρα τα αποτελέσματα!

Εάν συγκεντρώσατε από 36 έως 40 βαθμούς – Άριστα! Διαθέτετε εξαιρετική στρατηγική γλωσ-
σικής διαχείρισης και οι εξαγωγικές πωλήσεις σας πρέπει να είναι τουλάχιστον 50% υψηλό-
τερες από εκείνες των ανταγωνιστών σας. Μπράβο! Η εταιρεία σας μπορεί να πραγματοποιεί 
εμπορικές συναλλαγές σε ξένες αγορές από θέση ισχύος. Ανατρέξτε σε κάποιες από τις ερωτή-
σεις στις οποίες δε συγκεντρώσατε την υψηλότερη βαθμολογία: μήπως θα μπορούσατε να 
υιοθετήσετε και αυτά τα μέτρα που αναφέρονται στο αντίστοιχο υπόμνημα;

Εάν συγκεντρώσατε από 26 έως 35 βαθμούς – Πολύ καλά! Τα μέτρα που έχετε ήδη υιοθετήσει 
θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις εμπορικές σας συναλλαγές. Οι εξαγωγές σας λογικά θα είναι 
τουλάχιστον 25% υψηλότερες από εκείνες του επόμενου σε εξαγωγικές επιδόσεις ανταγωνιστή 
σας. Η εταιρεία σας μπορεί ήδη να πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές σε άλλα γλωσσικά περι-
βάλλοντα από αρκετά ισχυρή θέση, αλλά υπάρχουν και κάποια πρόσθετα μέτρα που μπορείτε να 
υιοθετήσετε και τα οποία θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τις προοπτικές σας. Προσπαθήστε 
να εφαρμόσετε τα μέτρα στα οποία δε λάβατε υψηλή βαθμολογία και θέστε ένα χρονοδιά-
γραμμα για τη συμπερίληψή τους στη στρατηγική γλωσσικής διαχείρισης της εταιρείας σας.

Εάν συγκεντρώσατε από 16 έως 25 βαθμούς – Αρκετά καλά! Αναγνωρίζετε την αξία της υιοθέ-
τησης γλωσσικών μέτρων, τα οποία λογικά θα πρέπει ήδη να σας έχουν βοηθήσει να αυξήσετε 
τις εξαγωγικές πωλήσεις σας. Υπάρχουν πολλά ακόμη που μπορεί να κάνει η εταιρία σας για να 
αυξήσει τις εμπορικές συναλλαγές της σε ορισμένες ξένες αγορές όπου υπάρχουν γλωσσικοί 
και πολιτισμικοί φραγμοί. Μελετήστε προσεκτικά τις ερωτήσεις στις οποίες δε λάβατε υψηλή 
βαθμολογία. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούν να γίνουν χωρίς πολύ κόπο; Μπορείτε 
να υιοθετήσετε κάποια από αυτά τα μέτρα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία; Προγραμματίστε ποια 
μέτρα μπορείτε να υιοθετήσετε και πότε.

Εάν συγκεντρώσατε από 10 έως 15 βαθμούς – Βρίσκεστε στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης 
μιας στρατηγικής γλωσσικής διαχείρισης για την εταιρεία σας. Σκεφτείτε ποια μέτρα θα 
μπορούσε εύκολα να λάβει η εταιρεία σας τους αμέσως επόμενους μήνες, με βάση τα υπομνή-

�.��
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ματα που υπάρχουν στο τεστ αυτό-αξιολόγησης.

Στη συνέχεια,ακολουθούν μερικές συμβουλές/βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονται με τις προα-
ναφερθέντες ερωτήσεις:

2. Χρησιμοποιείτε ή θα είσασταν διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσετε επαγγελματίες 
μεταφραστές/διερμηνείς;

Για την εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, σε κάθε προωθητική ενέργεια που απευ-
θύνεται στους πελάτες μιας ξένης αγοράς, η επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να 
δείχνει προσαρμοσμένη στις τοπικές συνθήκες. Η ακριβής και έγκαιρη μετάφραση/διερμηνεία 
εξασφαλίζει αξιοπιστία και το σεβασμό των ξένων πελατών και αγοραστών.

3. Πότε διοργανώνετε σεμινάρια εκμάθησης γλωσσών ή/και ενημέρωσης πολιτισμικού περι-
εχομένου για το προσωπικό σας που σχετίζονται με τις διαδικασίες διεθνούς μάρκετινγκ;

Η πραγματοποίηση προγραμμάτων εκμάθησης γλωσσών περνά ένα σαφές μήνυμα στους ξένους 
πελάτες: «Μας ενδιαφέρετε και είμαστε προσηλωμένοι στη συνεργασία μας, τώρα και στο 
μέλλον». Για τον πελάτη, λίγες λέξεις στη γλώσσα του μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στην 
εικόνα που σχηματίζει για την εταιρεία σας. Περνά επίσης ένα μήνυμα και στο προσωπικό της 
επιχείρησης: «Η επικοινωνία με τους πελάτες στη γλώσσα τους είναι πολύ σημαντική».

4. Είναι ο ιστότοπός σας πολύγλωσσος;

Ο πολύγλωσσος χαρακτήρας του ιστοτόπου είναι ένα εργαλείο μάρκετινγκ. Δεν αρκεί όμως 
μόνο η γλωσσική προσαρμογή. Πρέπει να είναι προσαρμοσμένος και στις τοπικές πολιτισμικές 
συνθήκες. Δεν έχει κανένα νόημα εάν η γλώσσα επιτελεί μεν τον επιθυμητό σκοπό, αλλά τα 
χρώματα, το ύφος και η εμφάνιση μπορεί να προσβάλουν με κάποιο τρόπο τον επισκέπτη.

7. Όταν προσλαμβάνουμε άτομα με γλωσσικές δεξιότητες…

Οι επιτυχημένες εξωστρεφείς εταιρείες εντάσσουν συνειδητά στο δυναμικό τους φυσικούς ομιλητές 
της γλώσσας των πελατών τους. Προφανώς, αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, ειδικά αν η επιχείρηση 
θέλει να εισέλθει σε αγορές όπου τα αγγλικά δεν είναι απαραίτητα προτιμητέα επιχειρηματική 
γλώσσα (π.χ. Κίνα αλλά και Γερμανία ή Γαλλία). Ειδικά για τις ευρωπαϊκές αγορές, υπάρχει η ευχέ-
ρεια να ενταχθούν στο δυναμικό μιας ελληνικής ή κυπριακής επιχείρησης φοιτητές από τις χώρες 
- στόχους της επιχείρησης. Πώς γίνεται αυτό; Για παράδειγμα, υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα 
(π.χ. ERASMUS) που προωθούν τη μετακίνηση φοιτητών μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών.

8. Προτού εισέλθουμε σε μια νέα, ξένη αγορά…

Όταν μια επιχείρηση θέλει να εισέλθει σε μια ξένη αγορά στην οποία δε διαθέτει επαρκή γλωσ-
σική ικανότητα, η συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν ως αντιπρόσωποι 
λύνει ταυτόχρονα θέματα επικοινωνίας και μάρκετινγκ. Πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες αναφέ-
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ρουν ότι υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ της χρήσης τοπικών αντιπροσώπων για το χειρισμό 
των γλωσσικών θεμάτων και του αυξημένου όγκου εμπορικών συναλλαγών.

5.5 Μελέτες περίπτωσης

Μελέτη περίπτωσης 1. Προωθώντας το... πολυτελές ελαιόλαδο

Με πτυχίο Νομικής και προϋπηρεσία σε διαφημιστική ως copywriter, ο Γιώργος Κολιόπουλος 
έγινε ο επιχειρηματίας που είδε το ελληνικό λάδι ως τον «υγρό χρυσό» και εισέβαλε στις αγορές 
του Χονγκ Κονγκ, της Σιγκαπούρης, του Άμπου Ντάμπι, αλλά και στις πανάκριβες βιτρίνες του 
λονδρέζικου πολυκαταστήματος «Harrods».

Το «λ» ή «Lambda», όπως ονομάζεται το ελαιόλαδο πολυτελείας, πήρε το όνομά του από το 
αρχικό γράμμα της λέξης «λάδι» και τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται σε ένα πανίσχυρο brand 
name, γεγονός που οφείλεται στην προσπάθεια του κ. Κολιόπουλου να δημιουργήσει ένα 
προϊόν πολυτελείας σε πανάκριβη συσκευασία, το οποίο θα απευθύνεται σε συγκεκριμένο 
κοινό. Ο ίδιος, ο οποίος δεν έχει βγει ποτέ στο εξωτερικό, κατάφερε μέσω του laptop του να 
διαδώσει το ελληνικό ελαιόλαδο στις διεθνείς αγορές και να κυριαρχήσει στις βιτρίνες του 
«Harrods».

Το πρώτα πράγματα που τραβάνε την προσοχή στο «λ» είναι το μπουκάλι του και η θήκη πολυ-
τελείας. Θα μπορούσε να παραπέμπει σε άρωμα ή σε ένα ακριβό ουίσκι, σε καμία περίπτωση 
όμως σε αγνό παρθένο ελαιόλαδο Κρήτης. «Ήθελα να δημιουργήσω ένα κόσμημα στο τραπέζι. 
Το μπουκάλι είναι χειροποίητο. Ακόμα και η ετικέτα πίσω μπαίνει με το χέρι, όπως και ο φελλός. 
Ήθελα να φτιάξω ένα προϊόν μαγικό, να σε ταξιδεύει στη γεύση», αναφέρει ο κ. Κολιόπουλος 
και συνεχίζει: «Έκανα μια έρευνα αγοράς και έμαθα ότι η περιοχή Κριτσά Κρήτης είχε βραβευτεί 
δύο φορές σε παγκόσμιο διαγωνισμό που διεξάγει το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου για τη 
χαμηλή οξύτητα που έχει το λάδι της (κάτω από 08). Τους προσέγγισα για να συζητήσουμε το 
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πώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως τυποποιητές για μένα. Αγκάλιασαν την προσπάθεια 
και ξεκίνησε η συνεργασία μας. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη προσπάθεια δημιουρ-
γίας ενός ultra premium brand από ελληνικά χέρια με στόχο την παγκόσμια αγορά. Μπορώ να 
μιλήσω άφοβα για την ποιότητά του, καθώς το προϊόν μου έχει περάσει από επίσημες χημικές 
και οργανοληπτικές αναλύσεις. Πήρα, μάλιστα, και ασημένιο βραβείο στο New York Festival, 
αλλά στοχεύω στο χρυσό», τονίζει χαρακτηριστικά - και οι πρωτιές του «Lambda» δεν σταμα-
τούν εδώ.

Είναι το πρώτο λάδι πολυτελείας στον κόσμο, το πρώτο λάδι στο οποίο αναγράφεται η 
ultra premium κατηγορία του, μια κατηγορία η οποία πήρε το όνομά της από τον ίδιο τον κ. 
Κολιόπουλο. Όπως αναφέρει: «Έφερα το premiumization που εφαρμόζεται χρόνια στα ποτά 
στο λάδι. Η κατηγορία ultra premium δεν υπήρχε, αλλά αποφάσισα να το πω εγώ έτσι».

Ακόμη, το «λ» είναι το πρώτο ελαιόλαδο που διατίθεται σε συσκευασία λευκών αποχρώσεων, 
σε αντίθεση με τα γήινα χρώματα που έχουν οι υπόλοιπες. Είναι το πρώτο σε τόσο ακριβή 
συσκευασία δώρου παγκοσμίως (150€ ή $180), αλλιώς 41€ το μπουκάλι (500 ml).

Όπως συνηθίζει να αναφέρει ο δημιουργός και εμπνευστής του «Lambda», είναι το πρώτο 
λάδι που δε φτιάχτηκε από ελιές, αλλά από βιβλία. Είναι καρπός εγκεφαλικής σκέψης. Ήθελε 
να εξάγει το ελληνικό λάδι με ένα πρωτότυπο και πολυτελές τρόπο και η ιδέα υλοποιήθηκε 
μέσω του υπολογιστή. Βέβαια, όπως τονίζει: «Για να το λανσάρω το 2007, έστειλα 80 χειρο-
ποίητες κασετίνες με κούριερ σε trendsetters και δημοσιογράφους γκουρμέ: στη Ντονατέλα 
Βερσάτσε, στον Ιαν Σράγκερ, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης του «Studio 54» και δημιουργός του 
πρώτου boutique hotel μαζί με το Φίλιπ Σταρκ, στους «Los Angeles Times» και στους «New York 
Times». Όχι απαραίτητα για να τους κάνω πελάτες, αλλά για να διαδοθεί το «Lambda» μέσω 
του word of mouth. Έγινε το πρώτο λανσάρισμα και ήρθε το πρώτο παγκόσμιο δημοσίευμα στο 
«Wallpaper» πέντε μήνες μετά. Ήταν ένας από τους στόχους μου, αφού κατά τη γνώμη μου 
αποτελεί την επιτομή του design το συγκεκριμένο περιοδικό. Ο διανομέας μου στην Αγγλία 
κατάφερε εν μέσω ύφεσης να το βάλει, παρόλο που υπήρχαν και άλλα λάδια στην Αγγλία. 
Ελέγχθηκε εξονυχιστικά για να αποδείξει αυτό που ισχυρίζεται ότι είναι».

Σήμερα ο κ. Κολλιόπουλος μέσω της εταιρίας του Speiron, εκτός από το κλασικό μπουκάλι «λ», 
λανσάρει το πρώτο υπογεγραμμένο ελαιόλαδο στον κόσμο. Ο αγοραστής μπορεί να το παραγ-
γείλει με την υπογραφή του σε μεταξοτυπία, ενώ περικλείεται σε χειροποίητη κασετίνα από 
λευκό λακαρισμένο μασίφ ξύλο, με δύο πλακέτες λευκόχρυσου σε αριθμημένο μπουκάλι» 
(Νηλέας, 2012).
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Μελέτη περίπτωσης 2. Μάρκετινγκ επί το... Ergon

"Trying to acquire a selective distribution in Greece as well as abroad, the products ERGON can be 
found … in a small presence in 8 countries of Europe (France, England, Belgium, Luxemburg, Germany, 
Cyprus, Serbia, Poland). The series of products are also placed in the Greek Duty Free Shops."

Δύο νέα σημεία πώλησης προσθέτουν στο αμέσως επόμενο διάστημα οι Θεσσαλονικείς Θωμάς 
και Γιώργος Δούζης στο δίκτυο καταστημάτων της Ergon Products, καταφέρνοντας σε διάστημα 
7 περίπου ετών και παρά την οικονομική κρίση να εμφανίζουν σταθερά ανοδική πορεία, αριθ-
μώντας έτσι έξι σημεία στην Ελλάδα και ένα στο εξωτερικό.

Στις επόμενες βδομάδες ανοίγει τις πύλες του στον Άγιο Στέφανο Μυκόνου το νέο ντελικα-
τέσεν, ενώ εντός του Ιουνίου 2013 θα λειτουργήσει το πρώτο ελληνικό μεζεδοπαντοπωλείο στο 
Νότινγκ Χιλ του Λονδίνου, σε έκταση 200 τ.μ. Στόχος της Ergon είναι η εξάπλωση του brand 
και η επιλεκτική διανομή των προϊόντων της εταιρείας αρχικά στη Βρετανία και μετέπειτα σε 
ολόκληρη την κεντρική Ευρώπη.

Μέρος της φιλοσοφίας μάρκετινγκ της εταιρίας είναι η δημιουργία συσκευασιών, συνταγών 
και προϊόντων με σύγχρονη αισθητική, αλλά ποιότητα από τα παλιά. Για αυτό, το Μάϊο του 
2011, η εταιρία ξεκινά τη συνεργασία της με έναν από τους καλύτερους Ελληνες chef, το 
Δημήτρη Σκαρμούτσο, ο οποίος ανέλαβε να ετοιμάσει συνταγές με τα κορυφαία αυτά προϊόντα 
(Ζακυνθινός, 2013).



152

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα

5.6 Σύνοψη 

Εισαγωγή 
Υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες διεθνούς μάρκετινγκ: εξαγωγικό μάρκετινγκ (export marketing), 
μάρκετινγκ στο εξωτερικό (international marketing) και πολυεθνικό μάρκετινγκ (global marketing).

Η διεθνής αγορά
Η επιλογή σε ποια (ή ποιες) από τις τρεις αυτές κατηγορίες θα δραστηριοποιηθεί μια ελληνική 
ή κυπριακή επιχείρηση είναι το σημαντικό πρώτο βήμα. Η σχετική απόφαση βασίζεται κυρίως 
στους εξής παράγοντες: α) γλώσσα και κουλτούρα, β) νομικό πλαίσιο, γ) πολιτικό πλαίσιο, δ) 
τεχνολογική υποδομή και ε) οικονομικό πλαίσιο.

Στρατηγικές διεθνούς μάρκετινγκ, «το μείγμα μάρκετινγκ»
• Αν η απόφαση είναι θετική, τότε η θέληση για διεθνοποίηση πρέπει να μετουσι-

ωθεί σε πράξεις, μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών διεθνούς μάρκετινγκ.

• Η έννοια του μείγματος μάρκετινγκ σχετίζεται με τις παραμέτρους που καθορίζουν 
σε μεγάλο βαθμό το σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτών των διαδικασιών. 

• Οι παράμετροι αυτές είναι τέσσερις: α) το προϊόν, β) η τιμή, γ) η διανομή και δ) η 
προώθηση.

Πολιτικές προώθησης στο διεθνές μάρκετινγκ. Ο ρόλος της γλώσσας
• Τα παραπάνω έχουν ουσιαστική πιθανότητα επιτυχίας αν και μόνο αν συνυπολογί-

σουν τη γλωσσική διαχείριση των προωθητικών ενεργειών.

• Αν και προφανές, δυστυχώς η γλωσσική διαχείριση αποτελεί συχνά δευτερεύοντα 
παράγοντα στο σχεδιασμό και υλοποίηση δραστηριοτήτων διεθνούς μάρκετινγκ και 
υποτιμάται η σημαντικότητά της στην επικοινωνία με πελάτες σε μια ξένη αγορά.
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I. Λεξικό όρων
Εξαγωγικό μάρκετινγκ (export marketing): διαχείριση παραγγελιών από ξένους πελάτες, χωρίς 
να υπάρχει κάποια στρατηγική για τη συστηματική καταγραφή και ικανοποίηση ιδιαίτερων 
αναγκών αυτών των πελατών (π.χ. τιμολόγηση που να λαμβάνει υπόψη της τα χαρακτηριστικά 
της ξένης αγοράς).

Μάρκετινγκ: οι διαδικασίες μιας επιχείρησης για την προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών της 
σε αγορές που η επιχείρηση επιλέγει. Οι διαδικασίες αυτές βασίζονται στις εξής παραμέτρους: 
α) έμφαση στην αντίληψη των αναγκών των πελατών, β) καθορισμό της στρατηγικής για την 
ικανοποίηση αυτών των αναγκών και γ) προσανατολισμό των λειτουργιών και της κουλτούρας 
της επιχείρησης για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής.

Μάρκετινγκ στο εξωτερικό (international marketing): η επιχείρηση εφαρμόζει και προσαρ-
μόζει τις τρεις παραμέτρους μάρκετινγκ σε κάθε ξένη αγορά που θέλει να δραστηριοποιηθεί. 
Αναλύει διεξοδικά την κάθε ξένη αγορά και καθορίζει συγκεκριμένες πολιτικές (π.χ. τιμολό-
γηση) για κάθε μία ξεχωριστά, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες.

Μείγμα μάρκετινγκ (marketing mix): η έννοια του μείγματος μάρκετινγκ σχετίζεται με τις 
παραμέτρους που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το σχεδιασμό και την υλοποίηση των διαδικα-
σιών μάρκετινγκ. Στην κλασσική θεώρηση, αυτές οι παράμετροι είναι τέσσερις: α) το προϊόν, β) 
η τιμή, γ) η διανομή και δ) η προώθηση.

Πολυεθνικό μάρκετινγκ (global marketing): η επιχείρηση έχει τη μορφή πολυεθνικής εταιρίας 
και επικεντρώνεται στο συντονισμό πόρων και διαδικασιών για την οργανωμένη προώθηση 
των προϊόντων/υπηρεσιών της σε παγκόσμιο επίπεδο.
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ΙΙ. Ερωτήσεις κεφαλαίου 
1. Τι είναι διεθνές μάρκετινγκ;

2. Ποιες παραμέτρους θα λαμβάνατε υπόψη σας προκειμένου να αποφασίσετε αν θα κινηθείτε 
σε διεθνείς αγορές;

3. Από ποιες παραμέτρους αποτελείται το «μείγμα μάρκετινγκ»;

α) Προϊόν, τιμή, διανομή.

β) Προϊόν, διανομή, πώληση.

γ) Προϊόν, τιμή, διανομή, προώθηση.

δ) Προϊόν, προώθηση, τιμή, πώληση.

4. Ο ρόλος της γλωσσικής διαχείρισης είναι σημαντικός γιατί:

α) βοηθά στην καλύτερη αντίληψη της κουλτούρας των πελατών της ξένης αγοράς και 
κατ’ επέκταση στην προσαρμογή των προωθητικών ενεργειών της επιχείρησης.

β) χωρίς γνώση της αγγλικής γλώσσας δεν μπορεί μια επιχείρηση να εισέλθει σε ξένες 
αγορές.

γ) βοηθά στην καλύτερη εκπαίδευση των υπαλλήλων.

δ) όλα τα παραπάνω.
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Περίληψη
Ο κύριος στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να δώσει στον αναγνώστη πρακτικές κατευθύνσεις 
στην εξεύρεση συνεργατών σε μια ξένη αγορά. Αν και για λόγους δομής του κεφαλαίου υπάρ-
χουν ενότητες που σχετίζονται ξεχωριστά με κυπριακές και ελληνικές επιχειρήσεις, ο διαχω-
ρισμός είναι τεχνητός. Συνιστάται λοιπόν στον αναγνώστη να δώσει την ίδια προσοχή σε όλες 
τις ενότητες και σε όλες τις κατευθύνσεις που περιγράφονται, καθώς συνολικά συνθέτουν μια 
πλούσια βιβλιοθήκη για τις αναζητήσεις δικτύωσης και συνεργασίας σε ξένες αγορές.

Λέξεις-κλειδιά: οργανισμοί, διεθνοποίηση, δικτύωση, εκθέσεις, κανάλια διανομής, μεσάζοντες.

Μαθησιακοί στόχοι κεφαλαίου
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κεφαλαίου, ο/η αναγνώστης/στρια θα:

α) γνωρίζει ένα πλήθος εναλλακτικών πηγών αναζήτησης συνεργατών για τη βελτιστο-
ποίηση της εισόδου μιας επιχείρησης σε μια ξένη αγορά,

β) κατανοεί τις επιλογές που έχει μια επιχείρηση σχετικά με τους βασικούς τύπους 
συνεργασίας που μπορεί να συνάψει για να εισέλθει σε μία ξένη αγορά.
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6.1 Εισαγωγή 
Η διεθνοποίηση μιας επιχείρησης δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε γρήγορη διαδικασία. Πολλές 
φορές το πρόβλημα έγκειται στο να κατανοήσει ο νέος επιχειρηματίας ότι δεν μπορεί να τα 
κάνει όλα μόνος/νη του/της και ότι η δημιουργία συνεργασιών πρέπει να είναι ψηλά στην 
ατζέντα της στρατηγικής του.

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι επιλογές που έχει ένας επιχειρηματίας στην εύρεση 
συνεργατών για τη γενικότερη διεθνή δικτύωσή του/της, προκειμένου να επιταχύνει την έξοδο 
στις ξένες αγορές που θα επιλέξει. Στην ενότητα «Οργανισμοί που είναι δίπλα σας», περιγρά-
φονται οι κυριότεροι κυπριακοί, ελληνικοί και διεθνείς φορείς και οργανισμοί με τους οποίους 
μια επιχείρηση μπορεί να έλθει σε επαφή για την άντληση πλήθους πληροφοριών σχετικά με 
την είσοδό της σε ξένες αγορές. Μαζί με τις περιγραφές, παραθέτονται και οι διευθύνσεις των 
ιστοσελίδων αυτών των οργανισμών, έτσι ώστε ο αναγνώστης να έχει την ευχέρεια της προσω-
πικής αναζήτησης πληροφοριών σε ζητήματα εξωστρέφειας που τον/την απασχολούν και να 
δημιουργήσει έτσι την προσωπική του/της «βιβλιοθήκη δικτύωσης και εξωστρέφειας».

Πέρα από το να βασιστείτε στην εμπειρία αυτών των φορέων, καλό είναι, συμπληρωματικά, 
να δραστηριοποιηθείτε και μόνοι σας. Στην ενότητα «Με δική σας πρωτοβουλία...» γίνεται 
περιγραφή γενικών και ειδικών ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων στις οποίες μπορείτε τόσο να 
αναζητήσετε συνεργάτες σε ξένες αγορές όσο και να καταχωρήσετε την επιχείρησή σας, διευ-
κολύνοντας έτσι ξένες εταιρίες που αναζητούν προμηθευτές από Κύπρο και Ελλάδα.

Τέλος, ως ένα εξειδικευμένο βήμα δικτύωσης, μια εξωστρεφής επιχείρηση θα πρέπει να 
επιλέξει συνεργάτες για την υλοποίηση καναλιών διανομής σε μια ξένη αγορά. Η ενότητα 
«Συνεργασίες στην πράξη – Κανάλια διανομής σε ξένες αγορές» βοηθά τον αναγνώστη να 
εξειδικεύσει τη βιβλιοθήκη της προηγούμενης ενότητας στην αναζήτηση του κατάλληλου 
τύπου διανομέα στην ξένη αγορά: α) είτε για απευθείας εξαγωγές, β) είτε για εξαγωγές μέσω 
δικαιόχρησης (franchising), γ) είτε για εξαγωγές μέσω μεσαζόντων.

6.2 Οργανισμοί που είναι δίπλα σας

6.2.1 Ελληνικοί οργανισμοί
Η παράθεση των οργανισμών ξεκινάει από την Ελλάδα, παρόλο που οι γεωγραφικές διαχω-
ριστικές γραμμές είναι δυσδιάκριτες όπου υπεισέρχεται το Διαδίκτυο. Όπως περιγράφεται 
και στον Οδηγό Εξαγωγών του Ε.Β.Ε.Α. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή & Ε.Β.Ε.Α., 2012), στην Ελλάδα 
υπάρχει σημαντικός αριθμός από δημόσιες υπηρεσίες (υπουργεία, διπλωματικές υπηρεσίες, 
κ.λπ.) που ασχολούνται με τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της εξωστρέφειας 
(οι περισσότερες πληροφορίες έχουν αντληθεί από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των οργανι-
σμών αυτών).
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ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών)

Ο ΣΕΒ (2013) είναι ιδιαίτερα ενεργός σε θέματα εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. 
Δύο πρόσφατες σχετικές πρωτοβουλίες είναι οι εξής: α) Go International και β) ExportGate.

Στρατηγικός στόχος του προγράμματος Go International (2013) είναι η ουσιαστική στήριξη 
της εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων και η ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών στην 
ευρύτερη περιφέρεια της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και της Ανατολικής 
Μεσογείου, μέσω της διοργάνωσης επιχειρηματικών συναντήσεων μεταξύ Ελληνικών επιχειρή-
σεων με δυνητικούς πελάτες τους στο εξωτερικό. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Eurobank 
EFG και υλοποιείται σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τον 
Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και 
το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Συνολικά, 
έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 4.000 συναντήσεις μεταξύ 250 ελληνικών και 500 ξένων 
επιχειρήσεων.

Η πιο πρόσφατη δραστηριότητα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος ήταν οι επιχειρηματικές 
συναντήσεις που έλαβαν χώρα στη Μόσχα στις 27 και 28 Μαΐου 2013. Ήταν η πέμπτη επιχει-
ρηματική αποστολή εξαγωγικών επιχειρήσεων, σε συνέχεια των επιτυχημένων αποστολών που 
πραγματοποιήθηκαν στο Βουκουρέστι το Φεβρουάριο 2010, στην Κύπρο το Φεβρουάριο 2011, 
στο Βελιγράδι τον Οκτώβριο 2011 και στο Βουκουρέστι τον Ιούνιο 2012. 

Η διοργάνωση υποστηρίχθηκε από το Ελληνορωσικό Επιμελητήριο ενώ σημαντικότατοι 
εμπορικοί και βιομηχανικοί φορείς της Ρωσίας, όπως το Ρωσικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Μόσχας, η Opora Russia (φορέας 
με πάνω από 300.000 μέλη, μεσαίου μεγέθους εμπορικές επιχειρήσεις), και η Delovaya Russia 
(φορέας που εκπροσωπεί τις μεγάλες και πολύ μεγάλες ρωσικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων) 
κινητοποίησαν τα μέλη τους για να συναντηθούν με την ελληνική αποστολή. Είναι σημαντικό 
να αναφερθεί ότι η ελληνική αποστολή αποτελούνταν από εκπροσώπους ενός μεγάλου εύρους 
οικονομικών κλάδων:

• Τρόφιμα – Ποτά.

• Χημικά – Πλαστικά και Χρώματα.

• Ένδυση – Υπόδηση.

• Real Estate και Τουρισμός. 

• Υψηλή Τεχνολογία.

• Δομικά Υλικά.

• Υλικά Συσκευασίας.

• Καλλυντικά (συμπ. βιολογικών καλλυντικών).

• Φαρμακευτικά προϊόντα. 

• Ενέργεια (συμπ. φωτοβολταϊκών, ηλεκτρολογικού υλικού).

• Σκάφη αναψυχής.
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• Εκκλησιαστικά είδη.

Το Exportgate.gr (2013) είναι η ψηφιακή πλευρά του προγράμματος Go International. 

 

Εικόνα 1. Η αρχική σελίδα του Exportgate.gr.

Στην ηλεκτρονική βάση του Exportgate.gr περιλαμβάνονται ήδη περισσότερες από 650 ελλη-
νικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και πλέον των 30.000 διεθνών εταίρων, επιχειρήσεων με εισαγω-
γική δραστηριότητα σε όλες σχεδόν τις αγορές του κόσμου. Οι εξαγωγείς αλλά και οι δυνητικοί 
αγοραστές έχουν πρόσβαση σε περισσότερα από 20.000 αναλύσεις που καλύπτουν 180 χώρες. 
Για τη συγκρότηση αυτής της βάσης δεδομένων αναλύθηκαν, σε συνεργασία με την Google, οι 
σχετικές διαδικτυακές συμπεριφορές των χρηστών σε βάθος πενταετίας.

Παράλληλα με την ευκαιρία που παρέχεται στις ελληνικές εταιρείες να προβληθούν σε όλο 
τον κόσμο, θα εξελιχθεί επίσης σε συνεργασία με την Google, ένα φιλόδοξο πρόγραμμα 
προβολής των ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού, που περιλαμβάνει ηλεκτρο-
νική καμπάνια σε 6 σημαντικές αγορές - στόχους, χρήση «έξυπνων διαφημίσεων» και προβολή 
του Exportgate.gr σε σημαντικά διεθνή Business Forums.

Μέσω της πύλης Exportgate.gr, οι επιχειρήσεις – μέλη έχουν δωρεάν τη δυνατότητα να:

• Εντοπίσουν δυνητικούς εισαγωγείς στις χώρες και στους κλάδους ενδιαφέροντός 
τους και να δημιουργήσουν το δικό τους δίκτυο συνεργατών. 

• Προβάλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στις διεθνείς αγορές.

• Αποκτήσουν πρόσβαση στις μεγαλύτερες διεθνείς και τοπικές ηλεκτρονικές βιβλιο-
θήκες για θέματα εξαγωγών με μελέτες χωρών, κλάδων, κ.λπ.

Exportgate.gr
Exportgate.gr
Exportgate.gr
Exportgate.gr
Exportgate.gr
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Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.)

Το Ε.Β.Ε.Α. (2013) είναι από τους βασικούς εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας στην 
Ελλάδα, με έντονη δραστηριότητα στη δημιουργία συνεργασιών με αντίστοιχους φορείς του 
εξωτερικού και στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Στην ιστοσε-
λίδα του (www.acci.gr) υπάρχει πλούσιο υλικό αφιερωμένο στην εξωστρέφεια επιχειρήσεων.

Μία από τις σημαντικές δραστηριότητες του Ε.Β.Ε.Α. είναι και η απονομή ετήσιου βραβείου 
εξαγωγικής δραστηριότητας – διεθνούς παρουσίας. Το 2011, το βραβείο το μοιράστηκαν δύο 
εταιρίες: α) η εταιρία «MillTech» η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα ανάπτυξης και παρα-
γωγής ηλεκτρονικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας αποκλειστικά για αμυντικούς σκοπούς 
και β) η εταιρία «Νικ. Κιολεΐδης», που δραστηριοποιείται στην κατασκευή αμαξωμάτων και 
μεταφορικών μέσων για οδικές και σιδηροδρομικές χρήσεις.

Υπουργείο Εξωτερικών

Στον τομέα των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της 
Οικονομικής Διπλωματίας, έχει προτάξει την πολιτική της εξωστρέφειας και έχει προσανατο-
λίσει προς την κατεύθυνση αυτή τις ειδικές υπηρεσίες που διαθέτει.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο έχει δημιουργήσει τη διαδικτυακή πύλη AGORA (http://agora.
mfa.gr/), όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις της 
Ελλάδας, καθώς και για επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο εξωτερικό.

Εικόνα 2. Η διαδικτυακή πύλη AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών.

www.acci.gr
http://agora.mfa.gr
http://agora.mfa.gr
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Η πύλη αυτή, η οποία τροφοδοτείται καθημερινά από τα 60 Γραφεία Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων (Γραφεία ΟΕΥ) που λειτουργούν σε 49 χώρες σε όλο τον κόσμο, περι-
έχει οικονομικές, εμπορικές, και επενδυτικές πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να φανούν πολύ 
χρήσιμες στην προσπάθειά σας να εξάγετε προϊόντα ή υπηρεσίες σε αγορές εκτός Ελλάδας. 
Μέσω της πύλης έχετε πρόσβαση σε στοιχεία επικοινωνίας για περισσότερες από 2.500 επιχει-
ρήσεις από όλο τον κόσμο, οι οποίες ενδιαφέρονται για ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) που διαθέτει η Ελλάδα είναι η 
γέφυρα που συνδέει την ελληνική αγορά και τους επιχειρηματίες της με τις αγορές του κόσμου. 
Αποτελούν το δίκτυο που διαθέτει το ελληνικό Κράτος για την προώθηση των οικονομικών και 
εμπορικών συμφερόντων του σε παγκόσμιο επίπεδο. Στελεχώνονται από τους οικονομικούς 
διπλωμάτες της χώρας, οι οποίοι μπορούν να σας βοηθήσουν, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, 
προκειμένου να μπουν τα προϊόντα σας στην αγορά της χώρας που σας ενδιαφέρει.

Η επικοινωνία με τα Γραφεία ΟΕΥ μπορεί να γίνει άμεσα, με ταχυδρομική επιστολή, με τηλφώνημα 
ή χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Οι διευθύνσεις των Γραφείων ΟΕΥ έχουν 
αναρτηθεί στην AGORA. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους μπαίνοντας 
στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου (www.mfa.gr) και ακολουθώντας τη διαδρομή: Επικοινωνία > 
Αρχές Εξωτερικού > Διμερείς Σχέσεις της Ελλάδος, όπου εμφανίζονται αλφαβητικώς όλα τα στοι-
χεία επικοινωνίας των Πρεσβειών, των Προξενικών Αρχών και των Γραφείων ΟΕΥ της χώρας στο 
εξωτερικό, οι ώρες λειτουργίας τους, κ.λπ., με τα οποία μπορείτε έχετε απευθείας επαφή.

Αν ο στόχος σας είναι η επέκτασή σας σε αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε είναι καλό 
να γνωρίζετε ότι στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε. (ΜΑ-Ε.Ε.), που βρίσκεται 
στις Βρυξέλλες, λειτουργεί «Τμήμα Στήριξης της Επιχειρηματικότητας», το οποίο αφενός μεν 
προωθεί τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στα προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας της 
Ε.Ε., και αφετέρου, υποστηρίζει την ανάπτυξη συνεργασιών με επιχειρήσεις άλλων κοινοτικών 
χωρών. Επίσης, συμβάλλει στην προώθηση ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στις προμή-
θειες των οργάνων των ευρωπαϊκών θεσμών και βοηθά τη συμμετοχή σας στο Κοινοτικό Δίκτυο 
Συνεργασίας, το οποίο έχουν αναπτύξει οι μόνιμες αντιπροσωπείες των κρατών-μελών στις 
Βρυξέλλες. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΜΑ-Ε.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: euro-
market@rp-grece.be

Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ)

Ο ΟΠΕ (2013) είναι μη κερδοσκοπικός oργανισμός και έχει ως αποστολή:

• Την υλοποίηση της Εθνικής Πολιτικής για τις εξαγωγές και το εξαγωγικό εμπόριο.

• Την ανάπτυξη και προώθηση των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών.

• Τον προσανατολισμό, την ενθάρρυνση και την καθοδήγηση της εξαγωγικής δράσης 
των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Ο ΟΠΕ περιλαμβάνει στη στρατηγική του:

• Τη δημιουργία εικόνας (branding) για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της χώρας.

www.mfa.gr
rp-grece.be
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• Την προβολή και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

• Την πληροφόρηση - υποστήριξη των επιχειρήσεων.

• Την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών σε νέες αγορές.

Επίσης, ο ΟΠΕ εκπαιδεύει τη νέα γενιά εξαγωγικών στελεχών στις σύγχρονες πρακτικές του 
marketing εξαγωγών, ώστε να αποκτήσουν την τεχνογνωσία, και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες 
που παρουσιάζονται στις διεθνείς αγορές. Έχει γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΟΠΕ: www.hepo.gr

Επιμελητήρια

Τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια σε όλη την Ελλάδα αποτελούν βασική πηγή πληρο-
φόρησης των ενδιαφερομένων για τις εξαγωγικές αγορές αλλά και τις διαδικασίες ίδρυσης μίας 
εξαγωγικής επιχείρησης. Βρίσκονται σε επαφή με τους oικονομικούς και εμπορικούς υπαλλή-
λους των ελληνικών πρεσβειών στο εξωτερικό, διοργανώνουν εμπορικές αποστολές σε ξένες 
χώρες αλλά και αποστολές ξένων χωρών προς την Ελλάδα, οργανώνουν εμπορικές συμμε-
τοχές σε διεθνείς εκθέσεις, ενώ παρακολουθούν διεθνή προγράμματα με εμπορικό και οικο-
νομικό ενδιαφέρον. Μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των θεμάτων εξωτερικού εμπορίου 
μπορούν να κατευθύνουν τους ενδιαφερόμενους να εξάγουν, παρέχοντας τους πληροφορίες 
για πιθανούς ξένους εταίρους (εισαγωγείς, κ.λπ.), για τα προϊόντα που ενδιαφέρουν τις περισ-
σότερες ξένες αγορές, καθώς και για τις διαδικασίες εξαγωγής, πληρωμών, δασμών και τελω-
νείων. Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των ελληνικών Επιμελητηρίων υπάρχουν στον ιστότοπο 
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων: www.uhc.gr

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ)

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (2013) είναι ελεύθερο επαγγελματικό σωματείο που ιδρύ-
θηκε το 1945 και αντιπροσωπεύει τους φορείς της εξαγωγικής δραστηριότητας στο σύνολό τους.

Αποτελεί την κεντρική εξαγωγική οργάνωση της χώρας, μέλη του είναι εξαγωγικές επιχειρήσεις, 
συνεταιρισμοί και εξαγωγικές οργανώσεις όλων των κλάδων της εξαγωγής από όλα τα γεωγρα-
φικά διαμερίσματα της χώρας. Σκοπός του ΠΣΕ, είναι η προώθηση των συμφερόντων των 
μελών του και του εξαγωγικού κλάδου, και η προαγωγή της εξαγωγικής δραστηριότητας στο 
πλαίσιο της γενικότερης προόδου και της εξωστρέφειας της εθνικής οικονομίας. Περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΣΕ: www.pse.gr

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (2013) ιδρύθηκε το 1975, ως σωματείο μη-κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα και αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους συνδέσμους επιχειρή-
σεων με διεθνή δραστηριότητα στην Ελλάδα. Tα μέλη του ΣΕΒΕ είναι παραγωγικές, μεταποιη-
τικές, εμπορικές και παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεις που βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και 
συνεργάζονται με τις περισσότερες χώρες του κόσμου. 

www.hepo.gr
www.uhc.gr
www.pse.gr
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Σκοποί του Συνδέσμου είναι:

• Η μελέτη, προστασία και προαγωγή των συμφερόντων των μελών του στην 
ανάπτυξη της εξωστρέφειας και διεθνούς δραστηριότητάς τους τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό.

• Η προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και 
των ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό.

• Η συμβολή του σε θέματα ανάπτυξης της διεθνούς επιχειρηματικότητας και αντα-
γωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

• Η συνεισφορά του στη γενικότερη οικονομική, κοινωνική και περιφερειακή ανάπτυξη 
της χώρας.

Είναι από τους λίγους φορείς στην Ελλάδα που διαθέτουν οργανωμένο Τμήμα Εξυπηρέτησης 
Μελών, το οποίο σε καθημερινή βάση διεκπεραιώνει δεκάδες ζητήσεις πληροφόρησης για 
ειδικά θέματα εξαγωγών και διεθνούς επιχειρηματικότητας, παρέχοντας άμεση, πρακτική, 
ουσιαστική και τεκμηριωμένη υποστήριξη στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και παρεμ-
βαίνοντας αποτελεσματικά για την επίλυση προβλημάτων και την εξάλειψη εξαγωγικών 
αντικινήτρων.

Ορισμένες από τις σημαντικές υπηρεσίες που παρέχει ο ΣΕΒΕ είναι: 

• επιχειρηματικές πληροφορίες για χώρες και κλάδους,

• στατιστικές αναλύσεις για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών προϊόντων ανά 
κλάδο και για κάθε πιθανή χώρα – προορισμό,

• εκπόνηση μελετών στρατηγικής ανάπτυξης εξαγωγών, χωρών και κλάδων,

• υπόδειξη δυνητικών συνεργατών (εισαγωγέων, χονδρεμπόρων) με αναλυτικά προφίλ 
στο εξωτερικό και ζητήσεις προϊόντων,

• παροχή πληροφοριών για τη φερεγγυότητα πελατών του εξωτερικού,

• έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση μέσα από το εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό newsletter 
ΣΕΒΕ ΕXPRESS, εγκυκλίους, ηλεκτρονικές και έντυπες εκδόσεις, δελτία τύπου,

• διεξαγωγή σχετικών σεμιναρίων και ημερίδων,

• υλοποίηση ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων προώθησης ελληνικών προϊό-
ντων και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, 

• διοργάνωση και υποστήριξη επιχειρήσεων για συμμετοχή σε επιχειρηματικές 
αποστολές, διεθνείς εκθέσεις, κλαδικές συναντήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 

• πρόσβαση σε μια πλήρως ενημερωμένη βιβλιοθήκη εξωτερικού εμπορίου,

• εκπαίδευση/κατάρτιση με ημερίδες και εκπαιδευτικά σεμινάρια - προγράμματα, 
αλλά και μέσω συνεργασιών με εκπαιδευτικά ιδρύματα, καλλιεργώντας το πνεύμα 
της εξωστρέφειας και της ενθάρρυνσης ανάληψης εξωστρεφών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων,
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• έκδοση του καταλόγου εξαγωγέων με τα πλήρη στοιχεία των εξαγωγικών επιχειρή-
σεων της Ελλάδας καταχωρημένων ανά παραγόμενο προϊόν,

• διοργάνωση θεσμοθετημένων σημαντικών εκδηλώσεων όπως το Πανελλήνιο 
Συνέδριο Ανάπτυξης Εξαγωγών και εκδηλώσεων τύπου partenariat, 

• συστηματική προώθηση της ποιότητας και της πιστοποίησης με παρεμβάσεις για 
την ενίσχυση των επιχειρήσεων για την απόκτηση και διατήρηση σημάτων συμμόρ-
φωσης και στρατηγική συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης 
(ΕΛΟΤ).

Η παροχή πολλών από τις υπηρεσίες αυτές γίνεται από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και 
Σπουδών του ΣΕΒΕ (ΙΕΕΣ), το οποίο λειτουργεί από το 1990 και διαθέτει εξειδικευμένο προσω-
πικό και πρόσβαση στις κυριότερες Βάσεις Δεδομένων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΣΕΒΕ: www.seve.gr

Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ)

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης (2012), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου - μη-κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα, ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1994, με πρωτοβουλία των επιχειρηματιών και 
εξαγωγέων της Κρήτης με τη συνεργασία και την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, του 
Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος και 
των Επιμελητηρίων της Κρήτης. Η δράση και το έργο του είναι αναγνωρισμένα από όλους τους 
φορείς που δραστηριοποιούνται στο εξαγωγικό εμπόριο. Σήμερα αριθμεί 160 κρητικές εξαγω-
γικές επιχειρήσεις στους κλάδους των τροφίμων και ποτών, βιομηχανικών προϊόντων, αγρο-
τικών προϊόντων - μεταποίησης και λαϊκής τέχνης.

Ο ΣΕΚ προσπαθεί να δώσει το δικό του στίγμα μέσα από ενημερωτικές ενέργειες προς τα μέλη 
του, αναφορικά με εκθέσεις, ημερίδες, συνέδρια, δελτία ζήτησης προϊόντων από χώρες της 
αλλοδαπής καθώς επίσης και από υποστήριξη των μελών του που επιθυμούν να λάβουν μέρος 
σε κάποια διεθνή έκθεση υπό την αιγίδα του συνδέσμου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΣΕΚ: www.crete-exporters.com

Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (2013) συστάθηκε το 1988, είναι αυτόνομος 
οργανισμός με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, και το εγγυοδοτικό του κεφάλαιο ανέρχεται 
σήμερα (Μάιος 2013) σε 1,47 δις ευρώ. 

Ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει, έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής, τις εξαγωγικές 
πιστώσεις που παρέχουν οι Έλληνες εξαγωγείς σε πελάτες του εξωτερικού για την πώληση 
προϊόντων, υπηρεσιών, ή ακόμα κατασκευής τεχνικών έργων. Ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει επίσης, έναντι 
πολιτικών κινδύνων, τις επενδύσεις που πραγματοποιούν Έλληνες επιχειρηματίες στο εξωτε-
ρικό. Συγκεκριμένα, τα προγράμματα ασφάλισης που παρέχει είναι τα εξής:

www.seve.gr
www.crete-exporters.com
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• Βραχυπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων.

• Μεσο-μακροπρόθεσμων Εξαγωγικών Πιστώσεων (για εξαγωγές Προϊόντων ή κατα-
σκευή Τεχνικών Έργων στο Εξωτερικό).

• Πίστωσης προμηθευτή.

• Πίστωσης στον αγοραστή.

• Μεσο-μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων που αφορά σε ναυπήγηση πλοίων.

• Επενδύσεων Εξωτερικού.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΠ: www.oaep.gr

Enterprise Europe Network – Hellas

Αποστολή του δικτύου Enterprise Europe Network  Hellas (ΕΕΝ – Hellas, 2013) είναι η ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας και η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου 
να αναπτύξουν την ικανότητά τους για καινοτομία και να ενημερωθούν για πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευκαιρίες χρηματοδότησης, διακρατικές συνεργασίες, κ.ά.

Το Enterprise Europe Network - Hellas είναι ένας ιδιαίτερα αξιόπιστος εταίρος του ομώνυμου 
Ευρωπαϊκού Δικτύου, με ενεργή συμμετοχή και θετική συνεισφορά στις εργασίες του Δικτύου, 
καθώς ήδη στα πέντε χρόνια λειτουργίας του έχει βοηθήσει σημαντικά στη σύναψη 300 επιχει-
ρηματικών συμφωνιών σε διεθνές επίπεδο (εμπορικής, τεχνολογικής και ερευνητικής φύσης).

Οι συμφωνίες αυτές επιτρέπουν στις ελληνικές επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις δραστηριό-
τητές τους εκτός των ελληνικών συνόρων και να προσεγγίσουν νέους πελάτες, να εμπλουτί-
σουν το εύρος των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους, να προωθήσουν ή να υιοθε-
τήσουν τεχνολογικά καινοτομικά προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες, καθώς και να συμμε-
τάσχουν σε ερευνητικά προγράμματα μαζί με άλλους εταίρους. Για την επίτευξη αυτών των 
συμφωνιών, το Enterprise Europe Network - Hellas χρησιμοποιεί μια σειρά εργαλείων, όπως 
ενημερωτικές ημερίδες, εκθέσεις, εισερχόμενες και εξερχόμενες επιχειρηματικές αποστολές, 
διεθνείς εκδηλώσεις επιχειρηματικών συναντήσεων, αλλά και απευθείας απαντήσεις σε εξειδι-
κευμένα ερωτήματα αναφορικά με την Ε.Ε. και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
στο εξωτερικό.

Το Enterprise Europe Network - Hellas απαρτίζεται από 12 οργανισμούς κατανεμημένους σε 
όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα καινοτομίας, μετα-
φοράς τεχνολογίας και διεθνούς συνεργασίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα: www.enterprise-hellas.gr

6.2.2 Κυπριακοί οργανισμοί

Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)

Το ΚΕΒΕ (CCCI, 2013) λειτουργεί σαν Ομοσπονδία των τοπικών Εμπορικών και Βιομηχανικών 

www.oaep.gr
www.enterprise-hellas.gr
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Επιμελητηρίων των πέντε μεγάλων πόλεων της Κύπρου τα οποία έχουν αρμοδιότητα στις 
πόλεις και επαρχίες τους. Το Επιμελητήριο είναι η κατεξοχήν οργάνωση του επιχειρηματικού 
κόσμου της Κύπρου (εκπροσωπώντας πάνω από το 95% της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
της χώρας) και πέραν από την προσφορά ενός ευρέως φάσματος υπηρεσιών στις επιχειρήσεις, 
προωθεί τα συμφέροντα και τις απόψεις τους στην Εκτελεστική και Νομοθετική εξουσία. 

Το ΚΕΒΕ έχει καταστεί ο φορέας λειτουργίας ενός μεγάλου αριθμού υπηρεσιών της Ε.Ε. στην 
Κύπρο. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: τη φιλοξενία του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Πληροφοριών για τις Επιχειρήσεις (EIC CY-691), τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Πληροφόρησης (ERC), και τη λειτουργία των Σημείων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 
στα 4 τοπικά Επιμελητήρια της Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου (στο Παραλίμνι). 
Επιπλέον, είναι πλήρες μέλος και εθνικός εκπρόσωπος της Κύπρου σε πολλούς διεθνείς οργα-
νισμούς όπως: τα Ευρωεπιμελητήρια (Eurochambres), το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC), 
τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), κ.λπ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα του ΚΕΒΕ: www.ccci.org.cy

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού – Υπηρεσία Εμπορίου

Αποστολή της Υπηρεσίας Εμπορίου (2013) του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
είναι η προώθηση των Κυπριακών εξαγώγιμων προϊόντων και υπηρεσιών, η διασφάλιση της 
απρόσκοπτης ροής του εμπορίου με ξένες χώρες και γενικά ο καθορισμός της εξωτερικής εμπο-
ρικής πολιτικής της Κύπρου. Προς επίτευξη της αποστολής της, η Υπηρεσία είναι σε συνεχή 
επαφή και συνεργασία με τα Εμπορικά της Γραφεία στο εξωτερικό, με το Κυπριακό Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου, με 
τους διάφορους Επαγγελματικούς Συνδέσμους, με τις Πρεσβείες ξένων χωρών στην Κύπρο, 
καθώς επίσης και απευθείας με τον εμποροβιομηχανικό κόσμο.

Προς υλοποίηση των παραπάνω, η Υπηρεσία διαχειρίζεται αριθμό σχεδίων και προγραμμάτων 
και αναλαμβάνει δραστηριότητες, που στόχο έχουν την υποβοήθηση των επιχειρήσεων, που 
δραστηριοποιούνται στους τομείς των εξαγωγών γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων και 
επαγγελματικών υπηρεσιών, με απώτερο στόχο την αύξηση και γεωγραφική διαφοροποίηση 
των εξαγωγών. Τέτοια σχέδια, προγράμματα και δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη διοργά-
νωση της συμμετοχής των επιχειρήσεων σε εκθέσεις στο εξωτερικό, την καταχώρηση διαφημί-
σεων σε διάφορα έντυπα του εξωτερικού, τη χρηματοδότηση της διεξαγωγής ερευνών αγοράς 
για διαπίστωση των προοπτικών εξαγωγής κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών, και την προώ-
θηση της χρήσης του ηλεκτρονικού εμπορίου από κυπριακές επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, προωθητικές δράσεις που αναλαμβάνει η Υπηρεσία περιλαμβάνουν:

• Καταχώρηση διαφημίσεων προβολής της Κύπρου ως επιχειρηματικού κέντρου σε 
έγκυρα επιχειρηματικά έντυπα της Ευρώπης, των Η.Π.Α. και της Μέσης Ανατολής.

• Φιλοξενία δημοσιογράφων από το εξωτερικό.

• Διοργάνωση σεμιναρίων, επιχειρηματικών φόρουμ και αποστολών στο εξωτερικό.

www.ccci.org.cy
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• Συμμετοχή με κρατικό περίπτερο σε εξειδικευμένες διεθνείς εκθέσεις στο εξωτερικό.

• Παροχή επιχορήγησης για ατομική συμμετοχή κυπριακών επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών σε εκθέσεις διεθνώς.

• Παροχή επιχορήγησης σε κυπριακές επιχειρήσεις για έρευνες ξένων αγορών.

Για την υλοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων προώθησης, θα πρέπει να υπογραμμισθεί 
ο πολύ σημαντικός ρόλος των Εμπορικών Κέντρων που διαθέτει το Υπουργείο σε σημαντικές 
για την Κύπρο αγορές στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αραβικό Κόλπο και Αμερική.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εμπορίου: 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ)

Η ΟΕΒ (2011) επιδιώκει να επηρεάζει τα κέντρα λήψης αποφάσεων κατά τρόπο που να υποβο-
ηθείται η δημιουργία οικονομικών συνθηκών που ενθαρρύνουν την επιχειρηματική δραστηριό-
τητα των κυπριακών επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, προωθεί διάφορες δραστηριότητες που 
σχετίζονται με την εξωστρέφεια των κυπριακών επιχειρήσεων, όπως:

• Συμμετοχή και εκπροσώπηση του επιχειρηματικού κόσμου σε ευρωπαϊκά και 
διεθνή σώματα/οργανώσεις, όπου προωθεί τα συμφέροντα των επιχειρήσεων της 
Κύπρου, ενημερώνεται για τις εξελίξεις, αποκομίζει πολύτιμες γνώσεις και εμπει-
ρίες και εξασφαλίζει ευρωπαϊκή/διεθνή υποστήριξη. 

• Συνεργασία με τις αντίστοιχες οργανώσεις επιχειρηματιών πολλών άλλων χωρών, 
συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη των διεθνών οικονομικών και επιχειρηματικών 
σχέσεων της Κύπρου.

• Συνεχής αναβάθμιση και εμπλουτισμός των παρεχομένων υπηρεσιών προς τα μέλη, 
ανάλογα με τις ανάγκες τους και τις εκάστοτε εγχώριες, ευρωπαϊκές και διεθνείς 
συνθήκες/τάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΟΕΒ: www.oeb.org.cy

Enterprise Europe Network – Κύπρου

Το Enterprise Europe Network – Κύπρου (EEN – Κύπρου, 2013) παρέχει ολοκληρωμένες υπηρε-
σίες στις κυπριακές επιχειρήσεις ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, με βάση τη 
γνώση και την καινοτομία. Απαρτίζεται από ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά 
και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο. 

Οργανωτικά, αποτελείται από τρεις Μονάδες:

• Μονάδα Ενημέρωσης, Ανατροφοδότησης και Επιχειρηματικής Συνεργασίας.

• Μονάδα Μεταφοράς Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Γνώσης.

• Μονάδα Υποστήριξης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης για τις ΜμΕ (μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις).

http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument
www.oeb.org.cy
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Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Enterprise Europe Network 
– Κύπρου: http://www.bsccyprus.org.cy/

6.2.3 Διεθνείς οργανισμοί
Κέντρο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Ε.Ε. στην Κίνα

Το Κέντρο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Ε.Ε. στην Κίνα (EUSME Centre, 2011) προσφέρει 
δωρεάν υποστήριξη, πρακτικές πληροφορίες και συμβουλές σε ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στην κινεζική αγορά.

Για οποιοδήποτε ερώτημα έχετε σχετικά με το επιχειρείν στην Κίνα, μπορείτε να απευθύ-
νεστε απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eusmecentre.org.cn, όπου εξειδικευμένο 
προσωπικό παρέχει δωρεάν εμπιστευτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς επίσης σημα-
ντικό υλικό όπως μελέτες, έρευνες αγοράς, κ.λπ.

International Trade Centre (ITC)

To International Trade Centre (2013), με έδρα τη Γενεύη της Ελβετίας, δημιουργήθηκε από το 
Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου (WTO) και τα Ηνωμένα Έθνη. Στόχος του οργανισμού είναι να 
προωθήσει στο διεθνές στερέωμα εταιρίες από αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Κίνα και η 
Ινδία. Αν λοιπόν αναζητάτε την είσοδό σας στις αγορές που καλύπτει το ITC, τότε καλό είναι να 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του: www.intracen.org/ByCountry.aspx

Άλλες πηγές πληροφόρησης για εξαγωγές

Η βάση δεδομένων madb.europa.eu (European Commission, 2013) για την πρόσβαση στην 
αγορά είναι άλλο ένα σημαντικό εργαλείο στο οπλοστάσιο μιας μικρομεσαίας επιχείρησης 
για την πρόσβασή της στη διεθνή αγορά. Παρέχει δωρεάν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με 
τους δασμούς και άλλους φραγμούς σε τρίτες χώρες, καθώς και έναν οδηγό εξαγωγών.

Η ευρωπαϊκή πύλη πληροφόρησης για τα τελωνεία (European Customs Information Portal – 
ECIP, ec.europa.eu/ecip) παρέχει περαιτέρω πρακτικές πληροφορίες για μελλοντικούς εμπό-
ρους, ηλεκτρονικά εργαλεία μάθησης και βάσεις δεδομένων.

Επίσης, η Ε.Ε. παρέχει οικονομική βοήθεια στο κέντρο βιομηχανικής συνεργασίας Ε.Ε. - 
Ιαπωνίας, στα προγράμματα κατάρτισης στελεχών για την Ιαπωνία και την Κορέα, καθώς και 
στο γραφείο υποστήριξης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιο-
κτησίας (ΔΔΙ) για την Κίνα. Ακόμη, η Ε.Ε. υποστηρίζει ένα δίκτυο (ιδιωτικών) Ευρωπαϊκών 
Επιχειρηματικών Οργανισμών (European Commission, 2013) σε περισσότερες από είκοσι 
αγορές στο εξωτερικό και επιχειρηματικούς φορείς στο Χονγκ Κονγκ, τη Μαλαισία και τη 
Σιγκαπούρη. Αυτοί οι οργανισμοί και τα προγράμματα διαφέρουν ως προς το σκοπό και το 
εύρος των υπηρεσιών που παρέχουν, αλλά έχουν κοινό στοιχείο το γεγονός ότι εστιάζουν 
κυρίως στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

http://www.bsccyprus.org.cy
www.eusmecentre.org.cn
www.intracen.org/ByCountry.aspx
madb.europa.eu
ec.europa.eu/ecip
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6.3 Με δική σας πρωτοβουλία...
Οι επαφές με τους παραπάνω εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς θα σας ανοίξουν την πόρτα 
της εμπειρίας τους στον κόσμο της εξωστρέφειας. Συμπληρωματικά, καλό θα είναι να δραστη-
ριοποιηθείτε και μόνοι σας. Με δεδομένη την παγκοσμιοποίηση και το Διαδίκτυο, μπορείτε να 
διερευνήσετε επιπλέον διαδρόμους συνεργασίας με εταίρους σε αγορές που σας ενδιαφέρουν 
να δραστηριοποιηθείτε.

6.3.1 Γενικοί κατάλογοι επιχειρήσεων
Οι κατάλογοι επιχειρήσεων θα σας βοηθήσουν με δύο τρόπους: α) να βρείτε συνεργάτες σε 
ξένες αγορές, β) να σας βρουν εταιρίες από το εξωτερικό που ψάχνουν συνεργάτες στην Ελλάδα 
ή/και στην Κύπρο (είτε για να εισάγουν τα προϊόντα/υπηρεσίες σας, είτε για να εξάγουν τα 
δικά τους μέσω της εταιρίας σας).

Η Διεθνής Ομοσπονδία Εμπορίου (FITA)

Έχει πάνω από 450 μέλη που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από 450.000 επιχειρήσεις. 
Σκοπός της είναι η προώθηση του διεθνούς εμπορίου, εισαγωγών και εξαγωγών, διαχείριση 
εφοδιαστικών αλυσίδων, κ.λπ. 

Η ιστοσελίδα της FITA (www.fita.org) έχει πλούσιο υλικό για εισαγωγές/εξαγωγές και είναι 
διασυνδεδεμένη με περισσότερα από 8.000 ιστοσελίδες που αφορούν στο διεθνές εμπόριο. 
Προσφέρει ένα μεγάλο εύρος δωρεάν υπηρεσιών για επιχειρήσεις που θέλουν να διεθνοποιή-
σουν τις δραστηριότητές τους.

Εικόνα 3. Η διαδικτυακή πύλη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εμπορίου. Πηγή: FITA, 2012.

www.fita.org
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Τέτοιες υπηρεσίες είναι ενδεικτικά οι εξής:

• Έρευνες διεθνών αγορών.

• Προφίλ κρατών, με ανάλυση πολιτικού και οικονομικού ρίσκου.

• Κατάλογος επιχειρήσεων, ανά χώρα, που δραστηριοποιούνται ως διανομείς/μεσά-
ζοντες προϊόντων και υπηρεσιών, σε διάφορους οικονομικούς κλάδους.

• Σύνδεσμοι σε online μαθήματα για το εξαγωγικό εμπόριο, εργαλεία που μπορεί να 
χρησιμοποιήσει μία εταιρία για να παρακολουθεί τη διαδικασία έναρξης διεθνών 
δραστηριοτήτων, κ.λπ.

Ο κατάλογος επιχειρήσεων ΕΜbiz.net (www.embiz.net) καλύπτει ένα σημαντικό αριθμό επιχει-
ρήσεων ανά τον πλανήτη, οι οποίες εμπορεύονται πληθώρα προϊόντων. Αρχικά, ο κατάλογος 
ήταν προσανατολισμένος στην προώθηση εταιριών και προϊόντων στο χώρο της ηλεκτρολο-
γίας. Η επιτυχία του, όμως, οδήγησε στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του και σχετίζεται με 
επιχειρήσεις από κάθε γωνιά του πλανήτη και από σχεδόν κάθε οικονομικό κλάδο, όπως γεωρ-
γικών προϊόντων, ρουχισμού, επίπλων, χημικών προϊόντων, ιατρικών μηχανημάτων, κ.λπ.

Για παράδειγμα, υπάρχουν περίπου 200 κυπριακές εταιρίες καταχωρημένες στον κατάλογο 
EMbiz, όπως φαίνεται στην εικόνα 4.

Εικόνα 4. Embiz.net με καταχωρήσεις κυπριακών εξαγωγικών εταιριών.

Αντίστοιχες καταχωρήσεις υπάρχουν και για ελληνικές επιχειρήσεις, όπως φαίνεται στην εικόνα 5.

��biz.net
www.embiz.net
Embiz.net
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Ανάλογης εμβέλειας και με δωρεάν καταχωρήσεις είναι και ο κατάλογος επιχειρήσεων list-of-
companies (www.list-of-companies.org). Το ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του είναι ότι υπάρχει και 
γεωγραφική απεικόνιση των εταιριών που είναι καταχωρημένες, οπότε μπορεί να γίνει στοχευμένη 
έρευνα για την εύρεση συνεργατών στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή στην οποία θέλετε να 
επεκταθείτε. Ενδεικτικά, οι καταχωρήσεις κυπριακών εταιριών φαίνονται στην εικόνα 6.

Εικόνα 5. Embiz.net με καταχωρήσεις ελληνικών εξαγωγικών εταιριών.

Εικόνα 6. Καταχωρήσεις κυπριακών επιχειρήσεων στον κατάλογο list-of-companies.org.

www.list-of-companies.org
Embiz.net
list-of-companies.org
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Η ιστοσελίδα της ExportFocus (www.exportfocus.com) προσφέρει πολλαπλές υπηρεσίες. 
Πέρα από την καταχώρηση επιχειρήσεων, προσφέρει για πολλές χώρες: οδηγούς εισαγωγών 
- εξαγωγών, εκθέσεις προϊόντων, επιχειρηματικές ενώσεις, στατιστικά στοιχεία, γεωγραφικές/
πολιτικές αναλύσεις, κ.λπ.

Αρκετή επισκεψιμότητα χαρακτηρίζει και την ιστοσελίδα B2BTradeHolding (b2b.tradeholding.
com/), αν και είναι ο λιγότερο φιλικός προς το χρήστη κατάλογος από όσους περιγράφηκαν. 
Ενδεικτικά, η παρακάτω εικόνα δείχνει μερικές από τις κυπριακές επιχειρήσεις που είναι κατα-
χωρημένες στον κατάλογο αυτό.

Εικόνα 7. Επιλογή οδηγών εισαγωγών - εξαγωγών στο ExportFocus.com.

www.exportfocus.com
b2b.tradeholding.com
b2b.tradeholding.com
ExportFocus.com
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6.3.2 Θεματικοί κατάλογοι επιχειρήσεων
Πέραν των γενικών καταλόγων, οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις συχνά αναζητούν εταίρους μέσω 
ηλεκτρονικών μέσων που σχετίζονται με τον οικονομικό τους κλάδο. Η καταχώρηση της επιχεί-
ρησής σας σε θεματικούς καταλόγους θα βοηθήσει εταιρίες στο εξωτερικό που στοχεύουν να 
εισάγουν κάποιο συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία να έρθουν σε επαφή μαζί σας.

Ενδιαφέρον παράδειγμα είναι η περίπτωση της ιστοσελίδας Cyprus Food & Drinks (www.
cyprusfoodndrinks.com). Πρόκειται για τμήμα του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου και στοχεύει στην εξωστρεφή υποστήριξη των κυπριακών βιοτεχνιών τροφίμων 
και ποτών, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της παραδοσιακής γαστρονομίας και τα ιστο-
ρικά σημαντικά γεωργικά προϊόντα που συνθέτουν την κυπριακή έκδοση της Μεσογειακής 
διατροφής. Δεν πρόκειται δηλαδή για έναν απλό «κατάλογο» αλλά για τη δημιουργία μιας 
θεματικής ενότητας (παραδοσιακή γαστρονομία), η οποία έτσι κάνει πιο στοχευμένη την προώ-
θηση του συνόλου των εταιριών της Cyprus Food & Drinks.

Εικόνα 8. Ο ηλεκτρονικός κατάλογος εξαγωγικών επιχειρήσεων B2BTradeHolding.

www.cyprusfoodndrinks.com
www.cyprusfoodndrinks.com
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Αν είστε επιχείρηση στο χώρο των αγροτικών τροφίμων, ειδικά στην Κύπρο, καλό είναι να κατα-
χωρηθείτε στην Υπηρεσία Εμπορίου του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
(Trade Service, 2013). Η ιστοσελίδα έχει υψηλή επισκεψιμότητα από εταιρίες του εξωτερικού 
που αναζητούν εξαγωγείς κυπριακών προϊόντων. 

Εικόνα 9. Cyprus Food & Drinks.

Εικόνα 10. Κυπριακές εξαγωγικές εταιρίες αγροτικών προϊόντων – Υπηρεσία Εμπορίου.
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6.3.3 Εμπορικές εκθέσεις
Ένας καλός τρόπος για να γνωρίσετε συνεργάτες δια ζώσης είναι να συμμετέχετε σε εμπορικές 
εκθέσεις σε χώρες στις οποίες θέλετε να δραστηριοποιηθείτε. Μπορείτε να βρείτε στο Διαδίκτυο 
πολλές σχετικές πηγές. Εδώ παρατίθενται ενδεικτικά σημεία εκκίνησης της έρευνάς σας.

Η biztradeshows (www.biztradeshows.com/) είναι ένας από τους μεγαλύτερους συνεργάτες 
διοργανωτών εμπορικών εκθέσεων στον κόσμο. Στην ιστοσελίδα της μπορείτε να βρείτε σχεδόν 
κάθε έκθεση που γίνεται στον πλανήτη, σε πληθώρα οικονομικών κλάδων. Η εταιρία συνεργά-
ζεται με περισσότερους από 20.000 διοργανωτές εμπορικών εκθέσεων στον κόσμο, για περισ-
σότερες από 40.000 εκθέσεις, σε 172 χώρες. 

Εικόνα 11. Η ιστοσελίδα της biztradeshows, για την εύρεση συνεργατών μέσω διεθνών εμπορικών εκθέσεων.

Εικόνα 12. Η μηχανή αναζήτησης εμπορικών εκθέσεων EventsEye.

Ανάλογη πηγή, με αρκετές εξειδικευμένες εκθέσεις είναι η EventsEye (www.eventseye.com/
index.html), με πολύ καλή μηχανή αναζήτησης για να μπορέσετε να στοχεύσετε σε ειδικές 
κλαδικές εκθέσεις που σας ενδιαφέρουν παγκοσμίως.

 

www.biztradeshows.com
www.eventseye.com/index.html
www.eventseye.com/index.html
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6.4 Συνεργασίες στην πράξη – Κανάλια διανομής σε ξένες αγορές
Η βασική ανάγκη για την εύρεση συνεργατών σε μία ξένη αγορά αφορά τα κανάλια διανομής 
και πώλησης των προϊόντων/υπηρεσιών μίας επιχείρησης. Οι επιλογές είναι συνήθως τρεις: 
α) απευθείας εξαγωγές στη ξένη αγορά, β) αδειοδότηση/δικαιόχρηση και γ) μεσάζοντες (βλ.
σχήμα 1).

6.4.1 Απευθείας εξαγωγές
Η απευθείας είσοδος σε μία αγορά μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους, που προϋποθέτουν 
τη δημιουργία αντίστοιχων συνεργασιών: α) δημιουργία τοπικής αντιπροσωπείας στη ξένη 
αγορά και β) δημιουργία κοινοπραξίας.

Το σημαντικό πλεονέκτημα της δημιουργίας τοπικής αντιπροσωπείας είναι ότι έτσι έχετε 
πλήρη έλεγχο σε όλες τις τοπικές δραστηριότητες προώθησης και πώλησης των προϊόντων σας. 
Προφανώς, το κόστος μιας τέτοιας προσπάθειας θα είναι σημαντικό. Σημαντική επίσης μπορεί 
να αποδειχθεί και η απόστασή σας από την ξένη αγορά: για να διατηρήσετε τον έλεγχο της 
λειτουργίας της τοπικής αντιπροσωπείας, πιθανώς να χρειαστεί να ταξιδεύετε (και να παραμέ-
νετε) αρκετά στο εξωτερικό.

Σχήμα  1. Συνεργασίες στην πράξη, για την εύρεση καναλιών πώλησης.



180

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα

Από την άλλη μεριά, η κοινοπραξία γίνεται συνήθως με μια επιχείρηση στη ξένη χώρα όπου 
θέλετε να δραστηριοποιηθείτε. Σε κάποιες μάλιστα αγορές (ειδικά στην Ασία), αυτός είναι 
συχνά ο μόνος τρόπος που η τοπική νομοθεσία επιτρέπει σε μια ξένη επιχείρηση να παρέχει 
τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της. Το πλεονέκτημα μιας τέτοιας κοινοπραξίας είναι ότι η είσοδος 
στην ξένη αγορά είναι ευκολότερη και ταχύτερη, καθώς ο τοπικός εταίρος έχει γνώση της 
τοπικής αγοράς, κουλτούρας, νομοθεσίας, κ.λπ. Επιπλέον, ο τοπικός εταίρος είναι δεσμευμένος 
στην επιχειρηματική σχέση μαζί σας, σε σύγκριση με έναν τοπικό διανομέα που μπορεί να 
προωθεί προϊόντα ή υπηρεσίες ακόμα και ανταγωνιστών σας.

Σε άλλες περιπτώσεις, μια κοινοπραξία μπορεί να δημιουργηθεί ανάμεσα σε δύο ή περισσό-
τερες επιχειρήσεις που θέλουν από κοινού να εισέλθουν σε μία ξένη αγορά.

Εν γένει, μια κοινοπραξία βοηθά να μοιράζονται τα κόστη λειτουργίας μεταξύ των εταίρων 
που συμμετέχουν. Από την άλλη μεριά, η εσωτερική διαχείριση μιας τέτοιας εταιρικής σχέσης 
απαιτεί προσοχή, ειδικά σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (διαμοιρασμός κερδών, κάλυψη 
αναγκών χρηματοδότησης, κ.λπ.). Επιπλέον, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος κάποιος από τους εταί-
ρους να αποκτήσει αρκετή τεχνογνωσία, να αυτονομηθεί και να καταλήξει ανταγωνιστής σας.

Παράδειγμα: Ένα νέο concept store στο Βερολίνο από την COCO-MAT
«Ένα νέο, Ελληνικό concept store ανοίγει σύντομα τις πόρτες του στην καρδιά της 
Ευρώπης, στο πολύβουο Βερολίνο.
Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία του concept store ανήκει στην COCO-MAT που 
ενώνει τις δυνάμεις της με ένα σύνολο αυθεντικών Ελληνικών brands, καθένα από 
τα οποία αντιπροσωπεύει με τρόπο μοναδικό τις αξίες και τη γοητεία του σύγχρονου 
Ελληνικού τρόπου ζωής. Το νέο κατάστημα φιλοδοξεί να αποτελέσει μια κομψή 
γωνιά ανεπιτήδευτης ομορφιάς, ταλέντου και ποιότητας που θα μεταφέρει την 
ιστορία της Ελλάδας και του Ελληνικού τρόπου ζωής στην καρδιά της Ευρώπης.
Δίπλα στην COCO-MAT θα βρεθούν ο νέος, εξαιρετικής ποιότητας και σύλληψης 
οίκος μόδας και lifestyle προϊόντων Zeus + Δione, οι σχεδιαστές του οποίου εμπνέ-
ονται από το ελληνικό μέτρο και την ομορφιά, ο γνωστός οίκος φυσικών καλλυ-
ντικών προϊόντων Korres, το design studio 157+173 designers που κατασκευάζουν 
προϊόντα ιδιαίτερης αισθητικής και ποιότητας, με διάθεση για πειραματισμό με 
ποικίλλα υλικά, μορφές και τρόπους κατασκευής, η νέα πρόταση στο χώρο της 
αρχιτεκτονικής και του design, Iktinos Marmaron, με μοναδικές σειρές αντικειμένων 
και επίπλων υψηλής αισθητικής εξ ολοκλήρου από μάρμαρο, ειδικά σχεδιασμένες 
από τον αρχιτέκτονα Σπύρο Σούλη με την υπογραφή ποιότητας της Ικτίνος Ελλάς, η 
Citrus, που μας φέρνει gourmet ελληνικές γεύσεις από τη Χίο, ο οίκος κοσμημάτων 
PentheRoudakiS, με ιστορία από το 1948, και άλλοι.
Όλα αυτά τα εξαιρετικά ελληνικά brands ενώνονται για πρώτη φορά στο concept 
store της COCO-MAT, που θα φιλοξενείται κάτω από τη στέγη ενός πανέμορφου 
ιστορικού, διατηρητέου κτιρίου στην καρδιά του Βερολίνου» (Coco-Mat, 2013).

*
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6.4.2 Αδειοδότηση
Στην πιο απλή της μορφή, μπορεί να περιορίζεται στην αδειοδότηση μιας εταιρίας στη ξένη 
αγορά να παράγει ή/και να προωθεί τα προϊόντα σας. Στη συνήθη μορφή, η αδειοδότηση παίρνει 
τη μορφή δικαιόχρησης (franchising): παρέχετε το δικαίωμα σε μια επιχείρηση στη ξένη αγορά να 
πουλά ορισμένα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας, στο δικό σας όνομα, σε προκαθορισμένες 
γεωγραφικές περιοχές και με συγκεκριμένο τρόπο. Πρόκειται για μιας χαμηλού ρίσκου επιλογή 
για γρήγορη είσοδο σε μια ξένη αγορά, με σχετικά μικρό κόστος. Το μειονέκτημα είναι ότι το 
μεγαλύτερο μέρος των κερδών συνήθως απορροφάται από την τοπική εταιρία στη ξένη αγορά. 
Επιπλέον, τυχόν αστοχίες της τοπικής εταιρίας μπορούν να βλάψουν το όνομά σας συνολικά. Για 
αυτό και συνήθως η δημιουργία τέτοιων εταιρικών σχέσεων είναι αρκετά χρονοβόρα και κοστο-
βόρα (νομικά έξοδα για τη δημιουργία κανόνων λειτουργίας, συμβολαίων δικαιόχρησης, κ.λπ.).

6.4.3 Μεσάζοντες
Η χρήση μεσαζόντων είναι η συνήθης οδός εισόδου μιας επιχείρησης σε μια ξένη αγορά. Υπάρχουν 
αρκετές κατηγορίες μεσαζόντων, οι οποίες περιγράφονται στις παραγράφους που ακολουθούν:

• Οι διαμεσολαβητές σας φέρνουν σε επαφή με τους αγοραστές του εξωτερικού, 
έναντι αμοιβής. Συνήθως ειδικεύονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων, 
δεν παίρνουν στην κατοχή τους τα προς προώθηση προϊόντα, και είναι συνήθως 
υπεύθυνοι για μια ορισμένη χώρα ή ομάδα χωρών.

• Οι εξαγωγικοί αντιπρόσωποι είναι διαμεσολαβητές που λειτουργούν εκ μέρους 
επιχειρήσεων μιας ξένης αγοράς. Οι επιχειρήσεις αυτές αναζητούν προμηθευτές 
(δηλαδή εσάς!) και αυτές πληρώνουν τους εξαγωγικούς αντιπροσώπους.

• Οι εταιρίες διαχείρισης εξαγωγών αναλαμβάνουν όλες τις εξαγωγικές δραστηρι-
ότητες μιας εταιρείας έναντι είτε αμοιβής είτε ποσοστού επί των πωλήσεων που 
επιτυγχάνουν στην αγορά του εξωτερικού. Ο ρόλος τους έγκειται σε τρεις ευρείες 
δραστηριότητες: ανεύρεση ξένου πελάτη, διαπραγμάτευση και διάθεση. Οι εται-
ρείες αυτές αναλαμβάνουν τη διάθεση των προϊόντων πολλών επιχειρήσεων που 
δεν είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Είναι πολύ χρήσιμες για τα πρώτα στάδια 
εισαγωγής προϊόντων σε ξένες αγορές, και θα μπορούσαν να θεωρηθούν σαν ένα 
υποκατάστατο του εξαγωγικού τμήματος.

• Οι διανομείς είναι εταιρίες στη ξένη αγορά, οι οποίες αγοράζουν τα προϊόντα σας και τα 
μεταπωλούν στην τοπική αγορά. Αναλαμβάνουν πολλές φορές το σύνολο των δραστη-
ριοτήτων προώθησης (π.χ. συσκευασία, διαφήμιση) και προσφέρουν επιπλέον υπηρε-
σίες εξυπηρέτησης πελατών (π.χ. αποθήκες για ανταλλακτικά, call center, κ.λπ.). Το 
μειονέκτημα είναι ότι το περιθώριο κέρδους σας μπορεί να είναι αρκετά χαμηλό, δεδο-
μένων των πολλών υπηρεσιών που ενδέχεται να προσφέρει ο διανομέας. Στα θετικά 
συγκαταλλέγεται το γεγονός ότι η προσεκτική και επιτυχής επιλογή του κατάλληλου 
διανομέα θα σας λύσει τα χέρια, αφού θα μπορέσετε έτσι να κατευθύνετε τις προσπά-
θειές σας (και τους πόρους σας) στην είσοδό σας και σε άλλες αγορές του εξωτερικού.
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6.5 Σύνοψη 

Εισαγωγή 
• Η διεθνοποίηση μιας επιχείρησης δεν είναι ούτε εύκολη ούτε γρήγορη υπόθεση.

• Σημαντικός καταλύτης σε αυτήν τη διαδικασία μπορεί να αποτελέσει η σύναψη 
συνεργασιών, ειδικά στη διανομή και πώληση των προϊόντων/υπηρεσιών σας, σε 
μία ξένη αγορά.

Οργανισμοί που είναι δίπλα σας
• Υπάρχει πλήθος ελληνικών, κυπριακών και διεθνών φορέων και οργανισμών που 

βοηθούν επιχειρήσεις στις αναζητήσεις τους στο εξαγωγικό εμπόριο.

Με δική σας πρωτοβουλία...
• Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αναζητήσετε και μόνοι σας διόδους δικτύωσης σε ξένες 

αγορές.

• Υπάρχουν πολλές βάσεις δεδομένων (προσβάσιμες μέσω του Διαδικτύου) στις 
οποίες μπορείτε τόσο να αναζητήσετε συνεργάτες σε ξένες αγορές όσο και να κατα-
χωρήσετε τη δική σας επιχείρηση, διευκολύνοντας έτσι ξένες εταιρίες που αναζη-
τούν προμηθευτές από την Κύπρο και την Ελλάδα.

Συνεργασίες στην πράξη – Κανάλια διανομής σε ξένες αγορές
• Σε ό,τι αφορά ειδικά συνεργασίες για την πώληση των προϊόντων/υπηρεσιών σας, 

υπάρχουν τρεις γενικές επιλογές καναλιών πώλησης:

• Απευθείας εξαγωγές, μέσω τοπικών αντιπροσώπων ή μέσω κοινοπραξιών.

• Παροχή άδειας πώλησης ή δικαιόχρησης, σε κάποια τοπική εταιρία στη ξένη 
αγορά.

• Μεσάζοντες: διαμεσολαβητές, εξαγωγικοί αντιπρόσωποι, εταιρίες διαχείρισης 
εξαγωγών, ή διανομείς. 
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Ι. Ερωτήσεις κεφαλαίου 
1. Στις επιλογές καναλιών πώλησης ανήκουν:

α) οι μεσάζοντες.

β) τα τοπικά εμπορικά επιμελητήρια.

γ) οι τοπικές διαφημιστικές εταιρίες.

δ) όλα τα παραπάνω.

2. Η δημιουργία κοινοπραξίας οδηγεί στη δημιουργία ενός κλασσικού εξαγωγικού αντιπροσώπου.

α) Σωστό.

β) Λάθος.

3. Δε θέλω να πληρώσω το μεσάζοντα για την πώληση των προϊόντων μου σε μία ξένη αγορά. 
Τότε λοιπόν πρέπει να συνεργαστώ με:

α) εξαγωγικό αντιπρόσωπο.

β) εταιρία διαχείρισης εξαγωγών.

γ) διανομέα προϊόντων/υπηρεσιών.
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Περίληψη
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου, τα βασικά εργαλεία 
των αγορών αυτών, καθώς και η έννοια της χρονικής αξίας του χρήματος. Θα γίνει αναφορά 
σε λογιστικά θέματα,  θα μελετηθεί ο ισολογισμός της επιχείρησης και θα αναλυθούν θέματα 
που αφορούν τον οικονομικό σχεδιασμό μίας επιχείρησης, με τη χρήση των αριθμοδεικτών. 
Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά στο χρηματοοικονομικό προγραμματισμό που πρέπει να κάνει 
η επιχείρηση, ώστε να επιτυγχάνει κερδοφορία και μεγέθυνση. Τέλος, θα περιγραφούν οι 
μέθοδοι που άπτονται των εννοιών της μακροχρόνιας χρηματοδότησης και οι τρόποι χρηματο-
δότησης της επιχειρηματικότητας μέσα από εναλλακτικά προγράμματα.

Λέξεις-κλειδιά: νομικές μορφές επιχειρήσεων, μετοχές, αξιόγραφα, κεφάλαια κίνησης, 
παρούσα αξία, χρηματορροές, έσοδα, έξοδα, ομολογίες, χρηματοδότηση.

Μαθησιακοί στόχοι κεφαλαίου
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κεφαλαίου, ο/η αναγνώστης/στρια θα:

α) γνωρίζει: 

• τα βασικά εργαλεία των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών, καθώς και ποιοι είναι 
οι μηχανισμοί λειτουργίας τους, 

• θέματα που άπτονται της λογιστικής παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων του ισολογισμού της εκάστοτε επιχείρησης,

• πως μπορεί να αξιολογήσει μια εταιρεία με βάση τον ισολογισμό που δημοσιεύει,

• τον τρόπο που πρέπει να γίνεται ο χρηματοοικονομικός σχεδιασμός μιας 
επιχείρησης,

• τον τρόπο που μπορεί να αναζητήσει κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει επενδυτικά 
πλάνα και να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ρευστότητα για τη λειτουργία και τις 
συναλλαγές μιας επιχείρησης,

β) κατανοεί: 

• πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τις έννοιες που έμαθε στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, 
ώστε να προσφέρει στην επιχείρησή του συγκριτικό πλεονέκτημα σε ένα ανταγωνι-
στικό περιβάλλον και υπό συνθήκες κρίσης,

• λογιστικές λεπτομέρειες που παρέχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της 
πορείας της επιχείρησής του,

• εάν έχει κάνει σφάλματα στο χρηματοοικονομικό σχεδιασμό της επιχείρησής του 
και πώς μπορεί να ανακτήσει το χαμένο έδαφος,
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γ) είναι ικανός/ή:

• να αφομοιώνει με μεγαλύτερη ευκολία τις μεταβολές στο επιχειρηματικό περι-
βάλλον και να προσαρμόζει την επιχείρησή του στα πρότυπα της αγοράς επιτυγχά-
νοντας κερδοφορία.

• να επωφελείται των ευκαιριών που παρουσιάζονται, έστω και σε μια πραγματική 
οικονομία σε συνθήκες κρίσης, έχοντας την ικανότητα αναγνώρισης των ευκαιριών 
που οι πιθανοί ανταγωνιστές του δεν έχουν.
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7.1 Εισαγωγή
Κάθε φορά που πραγματοποιείται η προσέγγιση μιας επιστήμης, ενδιαφέρον προκαλεί ποιο 
είναι το αντικείμενο που εξετάζει και ποιες είναι οι βασικές υποθέσεις πάνω στις οποίες έχει 
στηριχτεί και αναπτυχθεί. Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι γνωρίζουν τα οικονομικά 
και χρηματοοικονομικά θέματα. Εάν ερωτηθούν τι είναι τελικά τα οικονομικά, και με τι έχει να 
κάνει η οικονομική και χρηματοοικονομική θεωρία, οι απαντήσεις μπορεί να είναι: κάποιοι θα 
πουν ότι είναι η μελέτη του χρήματος, κάποιοι άλλοι θα υποστηρίξουν ότι έχει να κάνει με την 
επιχειρηματικότητα, το κέρδος και τη ζημία, και ορισμένοι θα διαφωνήσουν και θα πουν ότι  
έχει να κάνει με τον τρόπο διανομής του πλούτου. 

Τελικά, ο πλουραλισμός των απαντήσεων θα είναι τόσο εκτεταμένος, ώστε θα είναι δύσκολο 
να συμφωνηθεί ένας ακριβής και πλειοδοτικός ορισμός. Ακόμα και αν συμφωνηθεί ποιο είναι 
το αντικείμενο μελέτης των κλάδων της οικονομικής επιστήμης, όπως για παράδειγμα, η 
Χρηματοοικονομική και ο οικονομικός σχεδιασμός, ένα δεύτερο ερώτημα το οποίο αναδύεται 
με φυσικό τρόπο είναι το εξής: Γιατί επιβάλλεται η μελέτη της οικονομικής επιστήμης γενικό-
τερα; Η απάντηση βρίσκεται στη βαθύτερη κατανόηση της φύσης ως ανθρώπων και ως οικο-
νομικών οντοτήτων. Εάν ήταν εφικτό να υπολογιστεί το κόστος των οικονομικών επιλογών του 
ανθρώπου με κάποιο μέτρο, όπως για παράδειγμα, το κόστος ευκαιρίας, πολύ πιθανό να είχε 
κάνει εντελώς διαφορετικές επιλογές. Το συμπέρασμα είναι ότι όλες οι επιστήμες και συνεπώς 
και η οικονομική επιστήμη, έχουν περιορισμούς που σε ένα βαθμό σχετίζονται με την οπτική 
του άμεσα ενδιαφερόμενου για το εκάστοτε υπό εξέταση οικονομικό θέμα. Στο κεφάλαιο 
αυτό γίνεται μία προσπάθεια, η οποία εστιάζεται στο να προσφέρει έναν οδηγό για τις οικονο-
μικές αποφάσεις του ατόμου και γενικότερα της επιχείρησης. Η χρηματοοικονομική επιστήμη 
εξετάζει τον κόσμο των χρηματαγορών, των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων. Επίσης, 
αναλύει θέματα που περιλαμβάνουν τη χρονική αξία του χρήματος, τη χρηματοοικονομική 
αξία του χρήματος, τη χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, τη μερισματική 
πολιτική και τις εξαγορές και συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων. Γενικότερα, δίνει απαντήσεις σε 
γενικά ερωτήματα όπως:

• Ποιες είναι οι επενδύσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν;

• Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων;

• Πώς η επιχείρηση θα διαχειριστεί τις καθημερινές χρηματοοικονομικές συναλλαγές της; 

Απαντώντας στα συγκεκριμένα ερωτήματα, οι στόχοι της χρηματοοικονομικής είναι:

• Να μελετήσει και να εξετάσει σε βάθος τις δομές των χρηματαγορών και των 
κεφαλαιαγορών.

• Να διατυπώσει κανόνες που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία αυτών των αγορών.

• Να αποφανθεί για την αποτελεσματικότητά τους.

• Να δείξει πώς συνδέονται οι εγχώριες χρηματαγορές με τις διεθνείς.

• Να καθορίσει ποια είναι τα οφέλη και τα κόστη που προκύπτουν από τη διεθνοποίηση 
των χρηματαγορών, καθώς και πώς οι διεθνείς χρηματαγορές αλληλεξαρτώνται.
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7.2 Eπιχειρήσεις και αγορές χρήματος και κεφαλαίου
Στο επίπεδο της επιχείρησης για να λειτούργει αποτελεσματικά και να είναι κερδοφόρες οι 
εργασίες της, ορίζονται κάποιες διαχειριστικές αρχές. Απαραίτητος είναι ο σωστός σχεδια-
σμός για την απόκτηση και την κατάλληλη χρήση των κεφαλαίων της επιχείρησης με σκοπό τη 
μεγιστοποίηση της αξίας, δηλαδή την αξία που έχει η επιχείρηση για τους μετόχους της. Αυτό 
μπορεί να επιτευχθεί λαμβάνοντας αποφάσεις, οι οποίες ευνοούν τους μετόχους της εταιρείας. 
Δηλαδή, μεγιστοποιεί την αξία της μετοχής και των μερισμάτων που πληρώνει η επιχείρηση 
στους μετόχους της («πλούτος» των μετόχων). Μιλώντας όμως για επιχειρήσεις είναι σκόπιμο 
να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά τους και με τη δομή λειτουργίας 
τους. Έτσι, οι βασικές Νομικές Μορφές Επιχειρήσεων είναι: 

α) Ατομική ή Προσωπική Επιχείρηση, 

β) Ομόρρυθμη Εταιρία (Ο.Ε.), 

γ) Ετερόρρυθμη Εταιρία (Ε.Ε.), 

δ) Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

ε) Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.). 

Επιπλέον, η διαχείριση της επιχείρησης είναι μια πτυχή που σχετίζεται άμεσα με τη βιωσιμότητα 
και την επιτυχία της. Μετά από μια επιτυχημένη επενδυτική ιδέα, ο τομέας της διαχείρισης σκοπό 
έχει την εύρυθμη λειτουργία της, η οποία εξασφαλίζεται από ένα πλήρες καταστατικό: α) τη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων, β) το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και γ) τα διευθυντικά στελέχη. 

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα διαχείρισης το οποίο συνήθως καλείται να αντιμετωπίσει μία 
επιχείρηση είναι το λεγόμενο πρόβλημα πρακτόρευσης (agency problem). Η οργανωτική δομή μιας 
επιχείρησης αποτελείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με τον επικεφαλή του, τον Chief Executive 
Officer (CEO), και τα αντίστοιχα τμήματα όπως έρευνας και παραγωγής καθώς και το λογιστήριο της 
επιχείρησης. Οι βασικές δραστηριότητες ενός χρηματοοικονομικού διευθυντή μιας επιχείρησης 
συνδέονται με επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν 
καθοριστικά την αξία της επιχείρησης. Δε θα μπορούσε να παραληφθεί η σημασία της Εταιρικής 
Διακυβέρνησης στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Τι σημαίνει όμως ο όρος Εταιρική Διακυβέρνηση; 
Περιλαμβάνει τους θεσμούς, τις πρακτικές και τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν μιαν εταιρία 
ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των μετόχων της και η εύρυθμη λειτουργία της. Η δομή 
της Εταιρικής Διακυβέρνησης καθορίζει την κατανομή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων 
ανάμεσα στους διάφορους συμμετέχοντες στην εταιρία και προδιαγράφει τους κανονισμούς 
και τις διαδικασίες λήψης εταιρικών αποφάσεων. Ο ρόλος μιας αποτελεσματικής Εταιρικής 
Διακυβέρνησης είναι σημαντικός, καθώς συμβάλλει στην ανάπτυξη, την οικονομική σταθερότητα, 
την ολοκλήρωση των χρηματαγορών και την οικονομική αποτελεσματικότητα, δημιουργώντας 
συνθήκες εμπιστοσύνης στην αγορά και στους επενδυτές των εταιρειών. Στην Ελλάδα, η υιοθέ-
τηση συστημάτων Εταιρικής Διακυβέρνησης μετρά λίγα χρόνια ζωής. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα 
διεθνή πρότυπα και αρχές, όπως είναι για παράδειγμα, οι Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του 
ΟΟΣΑ. Μιλώντας για επιχειρήσεις και χρηματοοικονομική, το επόμενο βήμα είναι η αναφορά στο 



194

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα

φυσικό χώρο στον οποίο πραγματοποιείται η διεξαγωγή της επιχειρηματικότητας και η προσφυγή 
των επιχειρήσεων για χρηματοδότηση. Η αρένα της μάχης είναι, φυσικά, οι αγορές.

7.2.1 Αγορές χρήματος και κεφαλαίου 
Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα αποτελούν τα εργαλεία για τη λειτουργία των αγορών χρήματος, 
κεφαλαίου καθώς και της αγοράς παραγώγων. Προχωρώντας, στη συνέχεια θα αναπτυχθούν 
ξεχωριστά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα της κάθε αγοράς. Οι μορφές των αγορών είναι οι εξής:

1. Αγορά χρήματος (Money Market): Είναι η αγορά στην οποία το αντικείμενο διαπραγ-
μάτευσης είναι απαιτήσεις οι οποίες είναι στενά υποκατάστατα του χρήματος. Στις 
χρηματαγορές διαπραγματεύονται τίτλοι μεγάλης ονομαστικής αξίας και χαμηλού 
κινδύνου αθέτησης, με μεγάλο βαθμό ρευστοποίησης. Η αγορά χρήματος περιλαμ-
βάνει τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου, τα χρεόγραφα των δημοσίων οργανισμών, 
τα πιστοποιητικά καταθέσεων, τα εμπορικά ομόλογα, τα διατραπεζικά κεφάλαια, 
τις εγγυητικές επιστολές τραπεζών ή επιταγές αποδοχής τράπεζας, τα repos και τα 
reverse repos.

2. Αγορά κεφαλαίου (Capital Market): Η κύρια λειτουργία της Αγοράς Κεφαλαίου 
αναφέρεται στις ενέργειες μεταβίβασης της ιδιοκτησίας και του ελέγχου του συνόλου 
των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των οικονομικών μονάδων. 

Οι συνήθεις τίτλοι της αγοράς κεφαλαίου είναι: α) οι ομολογίες επιχειρήσεων, β) οι μετοχές 
των επιχειρήσεων.

Οι ομολογίες των επιχειρήσεων (Corporate Bonds) είναι μέσο μακροπρόθεσμης χρηματοδό-
τησης των επιχειρήσεων. Οι ομολογίες έχουν σταθερή μελλοντική απόδοση, ενώ οι κάτοχοί 
τους δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διαχείριση της επιχείρησης. Προσφέρουν συνήθως 
σταθερές πληρωμές και οι περισσότερες εξοφλούνται στην [Ημερομηνία λήξης τους. Υπάρχουν 
όμως περιπτώσεις ομολογιών που εξοφλούνται πριν την [Ημερομηνία λήξης τους. 

Οι μετοχές εκφράζουν τίτλους ιδιοκτησίας στα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης. Η 
απόδοσή τους περιλαμβάνει τη διαφορά της τιμής αγοράς και της τιμής πώλησης, καθώς και 
τα μερίσματα, ως διανεμημένα κέρδη. Επίσης, οι μετοχές διακρίνονται σε κοινές μετοχές και 
προνομιούχες. Οι κοινές δίνουν το δικαίωμα στους κατόχους τους για συμμετοχή στα κέρδη και 
δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Οι προνομιούχες μετοχές σε σύγκριση με τις κοινές 
δίνουν προτεραιότητα στους κατόχους τους στην πληρωμή μερισμάτων. Η τιμή μιας μετοχής, 
διακρίνεται σε τρία είδη: α) τη λογιστική ή εσωτερική τιμή, β) την ονομαστική αξία και γ) τη 
χρηματιστηριακή αξία. Επίσης, μία ακόμη διάκριση είναι αυτή ανάμεσα στις ονομαστικές και 
τις ανώνυμες μετοχές. Ονομαστικές λέγονται εκείνες οι μετοχές οι οποίες φέρουν πάνω στον 
τίτλο το ονοματεπώνυμο του εκάστοτε κατόχου, το οποίο αναγράφεται και στο αντίστοιχο 
βιβλίο μετόχων της εταιρίας. Αντίθετα, οι μετοχές στις οποίες αναγράφονται μόνο τα στοιχεία 
της εταιρείας και όχι τα στοιχεία του κατόχου, ονομάζονται ανώνυμες.  

3. Αγορά παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων (Derivatives market): Η αγορά 
των παραγώγων προϊόντων περιλαμβάνει τα προθεσμιακά συμβόλαια, τα συμβόλαια 
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μελλοντικής εκπλήρωσης και τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης. 

Η αγορά των παραγώγων προϊόντων αναπτύχθηκε για να αντισταθμίσει τον κίνδυνο αγοράς 
χρεογράφων αλλά και για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Τα προθεσμιακά συμβόλαια (forwards) 
αποτελούν συμφωνίες ανάμεσα σε δύο αντισυμβαλλομένους, όπου ο ένας υπόσχεται να 
αγοράσει από τον άλλον έναν υποκείμενο τίτλο σε προκαθορισμένη τιμή και σε συγκεκριμένο 
μελλοντικό χρόνο. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) μοιάζουν με τα προθε-
σμιακά συμβόλαια με τη διαφορά ότι στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης τα κέρδη και οι 
ζημιές υπολογίζονται σε ημερήσια βάση. Μια διαφορά τους είναι ότι τα forwards δεν αποτε-
λούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, ενώ τα futures γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε 
ένα Χρηματιστήριο Παραγώγων.

Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options) αποτελούν συμβόλαια που δίνουν το 
δικαίωμα και όχι την υποχρέωση στον κάτοχό τους να αγοράσει (δικαίωμα αγοράς) ή να πωλήσει 
(δικαίωμα πώλησης) έναν υποκείμενο τίτλο σε καθορισμένη ή μη καθορισμένη στιγμή στο μέλλον 
([Ημερομηνία λήξης) και σε καθορισμένη τιμή (τιμή εξάσκησης).

7.3 Η χρονική αξία του χρήματος και η αποτίμηση των αξιόγραφων
Για να γίνει κατανοητή η έννοια της χρονικής αξίας του χρήματος, θα εξεταστεί μέσα από την 
έννοια της Παρούσας αξίας και την έννοια της Μελλοντικής αξίας. Η «πράξη» της αναγωγής 
σε παρούσα και μελλοντική αξία είναι για την επιστήμη των χρηματοοικονομικών ότι είναι οι 
τέσσερις βασικές πράξεις για την επιστήμη των μαθηματικών. Για να γίνει πρακτικώς αντιληπτή 
η έννοια απαντήστε στην παρακάτω ερώτηση: «Θα προτιμούσατε να σας προσέφερε κάποιος 
100€ σήμερα ή 100€ σε ένα έτος από σήμερα;» 

Για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας ενός ποσού είναι απαραίτητη η έννοια του συντελεστή 
αναγωγής ή προεξόφλησης (discount factor).  

Π.Α. (Κεφαλαίου) = Κεφάλαιο * Συντελεστή Προεξόφλησης

όπου: Συντελεστής Προεξόφλησης (Σ.Π.) = 1 / (1+r), r είναι το επιτόκιο προεξόφλησης, δηλαδή 
το ελάχιστο επιτόκιο απόδοσης το οποίο για δεδομένο επίπεδο ασφάλειας ζητούν οι επενδυτές 
προκειμένου να δεχθούν μία μελλοντική είσπραξη αντί μιας σημερινής. 

Η αντίστροφη πράξη από αυτή της αναγωγής σε παρούσα αξία ονομάζεται αναγωγή σε μελλο-
ντική αξία. Επομένως, η μελλοντική αξία του κεφαλαίου σε t έτη από σήμερα υποθέτοντας 
ετήσια απόδοση ίση με r ισούται με:

Μ.Α. (Κεφαλαίου) = Κεφάλαιο * (1+r)t

Εξέχουσας σημασίας για την ορθή χρήση των παραπάνω εννοιών είναι η ορθή χρήση του επιτο-
κίου προεξόφλησης. Υπάρχουν τρία βασικά είδη επιτοκίων:

• Ονομαστικό επιτόκιο: το επιτόκιο, συμβατικά, εκφράζεται πάντοτε σε ετήσια βάση.
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• Επιτόκιο περιόδου: το επιτόκιο που αντιστοιχεί ανά περίοδο ανατοκισμού. Αν π.χ. 
έχουμε ένα ετήσιο επιτόκιο 4%, με τριμηνιαίο ανατοκισμό, τότε το επιτόκιο της 
περιόδου ανατοκισμού αντιστοιχεί σε 4% / 4 = 1%.

• Πραγματικό ετήσιο επιτόκιο: το επιτόκιο που αντιστοιχεί σε ένα έτος, αν συνεκτι-
μήσουμε τη συχνότητα ανατοκισμού. Το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο είναι μεγαλύ-
τερο από το ονομαστικό.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται πώς διαμορφώνονται οι συγκεκριμένες έννοιες μέσα από τη 
χρήση απλών παραδειγμάτων σύγκρισης δυο εναλλακτικών σεναρίων:

Παράδειγμα 

Ένας επενδυτής έχει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο εναλλακτικά σενάρια επενδύσεων, 
όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

•	 Σενάριο	1	
Δεδομένα: Αγορά και μεταπώληση οικοπέδου: 1.000.000€  
Διάρκεια: 1 έτος

•	 Σενάριο	2	
Δεδομένα: Επένδυση σε κρατικά ομόλογα  
Ετήσια απόδοση r = 5%

Υπολογίστε το ποσό που θα πρέπει να διαθέσει σήμερα για την αγορά του οικοπέδου. 

Απάντηση

1.000.000 * (1 / (1+0,05)) = 952.381€
Το ίδιο ακριβώς ποσό θα έπρεπε να πληρώσει και για την αγορά ενός έντοκου 
γραμματίου του δημοσίου, δηλαδή για το ομόλογο. Στη δεύτερη περίπτωση η 
απόδοση του ομολόγου είναι βεβαία.

Συμπεράσματα

Άρα λοιπόν, με ετήσιο επιτόκιο 5%, η παρούσα αξία του 1.000.000€ ισούται με 952.381€. 
Δηλαδή, ο επενδυτής θα έπρεπε να πληρώσει σήμερα 952.381€ για την αγορά ενός οικοπέδου 
το οποίο θα πουλούσε 1.000.000€ σε 1 έτος από σήμερα. 

Το γεγονός αυτό αποτελεί απλά μια πρόβλεψη και επομένως η ροή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
βέβαιη. Γενικώς, η επένδυση στο οικόπεδο μπορεί να θεωρηθεί υψηλότερου κίνδυνου σε σχέση 
με εκείνη στα ομόλογα. 

Παράδειγμα 

Ας υποθέσουμε ότι μία επένδυση στο Χ.Α. προσφέρει ετήσια απόδοση r = 10%. 
Σε αυτήν την περίπτωση η παρούσα αξία της επένδυσης θα ήταν ίση με:  
1.000.000 * (1 / (1+0,010)) = 909.091€

*

*
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H παρούσα αξία της επένδυσης σε αυτή την περίπτωση είναι χαμηλότερη από 
εκείνη στο προηγούμενο παράδειγμα. Ο επενδυτής θα έπρεπε να πληρώσει 
909.091€ για την αγορά ενός οικοπέδου το οποίο θα πουλούσε 1.000.000€ σε 1 έτος 
από σήμερα, αντί 952.381€, γιατί ο επενδυτικός κίνδυνος της δεύτερης περίπτωσης 
εκτιμάται υψηλότερος. 

Μία επίσης πολύ βασική έννοια είναι ο ανατοκισμός, που δεν είναι τίποτε περισσότερο από 
την ενσωμάτωση του τόκου στο κεφάλαιο.

7.3.1 Απλός Ανατοκισμός 
Ας υποθέσουμε ότι ο επενδυτής έχει προς επένδυση σήμερα το ποσό C0 ενώ η προσφερόμενη 
ετήσια απόδοση είναι r, τότε το ποσό C1 που θα εισπράξει σε ένα έτος από σήμερα ισούται με: 

C1 = C0 * (1+r)

Παράδειγμα 

Έστω επενδυτής ο οποίος διαθέτει προς επένδυση ποσό 100.000€, ενώ η εν λόγω 
επένδυση πρόκειται να του προσφέρει ετήσια απόδοση της τάξης του 5%. Ποιο 
είναι το ποσό που θα εισπράξει ο επενδυτής με το πέρας ενός έτους; 

Απάντηση

Το ποσό που θα εισπραχθεί θα είναι:
C1 =  C0 * (1+r) = 100.000 * (1+0,05) = 105.000€

7.3.2 Σύνθετος Ανατοκισμός και Αναγωγή σε Μελλοντική Αξία
Ας υποθέσουμε ότι ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να επανεπενδύσει το ποσό αυτό με το ίδιο 
επιτόκιο r για ένα επιπλέον έτος, τότε σε 2 έτη ο επενδυτής θα εισέπραττε:

C2 = C1 * (1+r)   ή   C2 = C0 * (1+r)2

Γενικότερα, εάν ο επενδυτής προχωρούσε στην επανεπένδυση του ποσού που θα εισέπραττε 
κάθε έτος με επιτόκιο r, τότε το ποσό που θα εισέπραττε σε t έτη θα ήταν ίσο με:

Ct = C0 * (1+r)t

Η πράξη αυτή ονομάζεται σύνθετος ανατοκισμός (compound interest) και πρέπει να σημει-
ωθεί ότι κάθε έτος, εκτός από το αρχικό κεφάλαιο, επενδύονται και οι ετήσιοι τόκοι που 
εισπράττονται. 

Ο όρος (1+r)t ονομάζεται συντελεστής ανατοκισμού και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μιας 
χρηματικής ροής από μια χρονική στιγμή σε μια μελλοντική χρονική στιγμή.

*
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* Παράδειγμα 

Έστω ότι ο επενδυτής του προηγούμενου παραδείγματος έχει τη δυνατότητα να 
επενδύσει το ποσό των 100.000€ για 3 έτη. 
To ποσό που θα εισπράξει μετά από 3 χρόνια με ετήσιο ανατοκισμό θα είναι: 
C1 =  C0 * (1+r)3  = 100.000 * (1+0,05)3 = 115.762,5€

7.3.3 Σύνθετος Ανατοκισμός και Αναγωγή σε Παρούσα Αξία
Εάν ένας επενδυτής επιθυμούσε να αναγάγει σε σημερινή αξία ή παρούσα αξία C0 μία μελλο-
ντική ροή  C1, τότε:

C0 = C1 / (1+r)

Γενικότερα, εάν η χρηματική ροή πρόκειται να εισπραχθεί σε t έτη από σήμερα, τότε η παρούσα 
αξία του ποσού θα ήταν ίση με:

C0 = Ct / (1+r)t

Ο όρος 1 / (1+r)t  ονομάζεται συντελεστής αναγωγής και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μίας 
χρηματικής ροής από μία μελλοντική χρονική στιγμή σε σημερινή, δηλαδή σε παρούσα αξία.

Παράδειγμα

Επενδυτής ο οποίος επιθυμεί να διαθέσει σε τρία έτη από σήμερα ποσό 150.000€, με 
ετήσια απόδοση ίση με 8%, θα πρέπει να επενδύσει έτσι ώστε να διαθέτει το ποσό 
αυτό σε τρία έτη ποσό ίσο με:
C0 =  C1 / (1+r)3  = 150.000 / (1+0,08)3 = 119.074,8€

Μέχρι στιγμής, τα παραπάνω παραδείγματα αναφέρονται σε μια μόνο ταμειακή ροή. Ένα 
συγκεκριμένο ποσό προεξοφλείται και υπολογίζεται η παρούσα του αξία ή αντίστροφα συσσω-
ρεύεται και υπολογίζεται η μελλοντική του αξία. Στο σημείο αυτό θα μελετηθεί τι συμβαίνει 
όταν υπάρχει μια σειρά πληρωμών και με ποιους τρόπους και εργαλεία θα ήταν εφικτό να αντι-
μετωπιστούν τέτοια ζητήματα. 

7.3.4 Χρηματορροές και Παρούσα Αξία Χρηματορροών
Χρηματορροές (Cash Flow) ονομάζονται τα χρηματικά ποσά που θα εισπραχθούν ή θα πληρω-
θούν σε διάφορες μελλοντικές χρονικές στιγμές. Μια πολύ χρήσιμη συμβουλή για τον καλύτερο 
χειρισμό των χρηματορροών είναι η απεικόνιση τους στον άξονα του χρόνου. Ας οριστεί σε 
αυτό το σημείο τι είναι η παρούσα αξία χρηματορροής. 

H παρούσα αξία μιας χρηματορροής υποθέτοντας επιτόκιο αναγωγής r, ισούται με το άθροισμα 
της παρούσας αξίας όλων των όρων της χρηματορροής: 

*
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Π.Α. = C0 + C1 / (1+r)1 + C2 / (1+r)2 + ... + Ct / (1+r)t

Ο τύπος αυτός ονομάζεται Discounted Cash Flow, ενώ μπορεί να εκφραστεί και ως ένα απλό άθροισμα:

Π.Α. = ∑Cn / (1+r)n, n = 1 ... t

Παράδειγμα

Έστω μια χρηματορροή 5 ετών. Οι ετήσιες ροές εκτιμάται ότι είναι ίσες με 100.000€, 
230.000€, 80.000€, - 120.000€ και 250.000€, εισπρακτέες ή πληρωτέες ανάλογα στο 
τέλος του 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 5ου έτους αντίστοιχα. Ο επενδυτής εκτιμά ότι το ετήσιο 
κόστος ευκαιρίας ισούται με 5%. Υπολογίστε την παρούσα αξία της χρηματορροής.

Απάντηση

Π.Α. = 100 / (1+0,05)  +  230 / (1+0,05)2  +  80 / (1+0,05)3  -  120 / (1+0,05)4  +  250 / (1+0,05)5 
= 95,2 + 208,6 + 69,1 - 98,7 + 195,7 = 470.100€
Αφού ορίστηκε η παρούσα	αξία	μιας	χρηματορροής, θα πρέπει όπως έγινε και στην 
περίπτωση της μίας μόνο πληρωμής να οριστεί και η τελική	 ή	 μελλοντική	 αξία	
χρηματορροής.

7.3.5 Τελική Αξία Χρηματορροών
Η τελική αξία μιας χρηματορροής είναι η αξία της στο τέλος της διάρκειάς της. Για τον υπολο-
γισμό της τελικής αξίας μιας χρηματορροής απλά απαιτείται η άθροιση των τελικών αξίων κάθε 
μιας από τις χρηματικές ροές της χρηματορροής.

Παράδειγμα

Mία κατασκευαστική έχει αναλάβει την κατασκευή έργου διάρκειας 3 ετών, του οποίου 
το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο €. Η εταιρία εκτιμά ότι το κόστος της 
επένδυσης θα καταβληθεί, όπως περιγράφεται στον πιο κάτω άξονα χρόνου:

Χρηματορροές (σε χιλιάδες €):      0    -500   -300   -200 
Περίοδοι:                                               0        1         2          3 
Επομένως,  Τ.Α. = -500 (1+0,05) - 300 (1+0,05)2 - 200 (1+0,05)3 = 1.087.300€  
Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 1.087.300€. 

Αφού έχουν δοθεί αρκετά παραδείγματα σχετικά με τη χρονική αξία του χρήματος κaι έχουν 
αναλυθεί σε ικανοποιητικό βαθμό οι έννοιες της παρούσας αξίας και της τελικής αξίας, στη 
συνέχεια θα παρουσιαστεί πώς εφαρμόζονται στην πράξη στα βασικά εργαλεία των χρηματα-
γορών και των κεφαλαιαγορών.

*

*
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7.4 Εφαρμογές της χρονικής αξίας του χρήματος

7.4.1 Οι έννοιες της Μετοχής και της Αποτίμησης Μετοχών
Προκειμένου να ιδρυθεί μια Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.) συγκεντρώνει ένα κεφάλαιο, το οποίο διαι-
ρείται σε μικρότερα ίσα μερίδια τα οποία ονομάζονται μετοχές (shares). Οι μετοχές εκδίδο-
νται σε απλές (μία μετοχή) ή σε πολλαπλές (των πέντε, των δέκα, κ.τ.λ.). Πάνω σε κάθε μετοχή 
αναγράφεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ο αριθμός των μετοχών στις οποίες διαιρείται 
το μετοχικό κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής. Για τις μετοχές υπάρχει η εξής κατη-
γοριοποίηση τιμών:

• Ονομαστική (nominal value): ονομάζεται η αξία η οποία αναγράφεται επάνω στη 
μετοχή.

• Τιμή έκδοσης στο άρτιο (issue price at par value): είναι η τιμή που καταβάλλουν οι 
μέτοχοι για να αποκτήσουν μια μετοχή, της οποίας η τιμή είναι ίση με την ονομα-
στική της αξία.

• Τιμή έκδοσης υπέρ το άρτιο (issue price above par value): είναι η τιμή που κατα-
βάλλουν οι μέτοχοι για να αποκτήσουν μια μετοχή, της οποίας η τιμή είναι υψηλό-
τερη από την ονομαστική της αξία.

• Τιμή έκδοσης υπό το άρτιο (issue price below par value): είναι η τιμή που καταβάλ-
λουν οι μέτοχοι για να αποκτήσουν μια μετοχή, της οποίας η τιμή είναι χαμηλότερη 
από την ονομαστική της αξία.

• Λογιστική τιμή ή εσωτερική αξία (book value or net asset value): είναι η αξία των 
ιδίων κεφαλαίων μιας εταιρίας ανά μετοχή. Η λογιστική τιμή λοιπόν, προκύπτει από 
την αφαίρεση των υποχρεώσεων της εταιρίας από το ενεργητικό της, το οποίο διαι-
ρείται εν συνεχεία με τον αριθμό των μετοχών της.

• Χρηματιστηριακή τιμή (share price): είναι η τιμή με την οποία διαπραγματεύεται η 
εταιρία στο χρηματιστήριο.

Μετά την περιγραφή των τιμών των μετοχών για να υπάρχει μια ομαλή συνέχεια και για να 
οριστεί ορθά η έννοια της μετοχής, θα πρέπει να γίνει αναφορά στην έννοια του μερίσματος, 
η οποία είναι η βασική μονάδα που προσδιορίζει τη «δίκαιη» τιμή της μετοχής. Με τον όρο 
δίκαιη τιμή ορίζεται η τιμή που διαμορφώνεται στην αγορά με βάση τις εκτιμήσεις των επεν-
δυτών και την ενσωμάτωση της πληροφόρησης που υπάρχει για τη συγκεκριμένη μετοχή.

7.4.2 Μερίσματα (Dividends)
Από τα καθαρά κέρδη μιας εταιρίας, η Γενική Συνέλευση ψηφίζει τη διανομή μέρους τους στους 
μετόχους. Το χρηματικό αυτό ποσό ονομάζεται μέρισμα της μετοχής. Το μέρισμα των ανωνύμων 
μετοχών πληρώνεται με την προσκόμιση των μερισματαποδείξεων στα γραφεία της εταιρίας ή 
σε κάποια τράπεζα. Στους κατόχους των ονομαστικών μετοχών αποστέλλεται συνήθως τραπε-
ζική επιταγή για την είσπραξη των μερισμάτων. Όσον αφορά στη φορολογία των μερισμάτων και 
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επειδή τα κέρδη φορολογούνται στις ίδιες τις εταιρίες, δεν επιβάλλεται κάποιος επιπλέον φόρος. 
Αφού έχουν οριστεί τα απαραίτητα χαρακτηριστικά των μετοχών, ακολουθεί η αποτίμησή τους. 

7.4.3 Αποτίμηση Μετοχών

Παράδειγμα

Η μετοχή της Tektron σήμερα διαπραγματεύεται στα 2,30€, ενώ οι αναλυτές εκτι-
μούν ότι η εταιρία αυτή πρόκειται να πληρώσει μέρισμα για την οικονομική χρήση 
ίσο με 0,10€, ενώ η τιμή της σε ένα έτος από σήμερα, δεδομένων των προσδοκιών, 
θα βρίσκεται στα 2,50€.

Η αναμενόμενη απόδοση για την μετοχή της Tektron είναι ίση με: 
r = (D1 + P1 - P0) / P0 = (0,10 + 2,50 - 2,30) / 2,30 = 0,13%
όπου:
r, Αναμενόμενη απόδοση μετοχής.
D1, το μέρισμα της πρώτης περιόδου.
P1, η αξία με την λήξη της πρώτης περιόδου.
Po, η αξία (τιμή) κτήσης της μετοχής.

Υποθέστε ότι η αναμενόμενη απόδοση στη μετοχή της Tektron είναι ίση με 13%, το 
μέρισμα της επόμενης χρήσης ανέρχεται σε 0,10€, ενώ η τιμή της σε ένα έτος εκτιμάται 
ότι θα βρίσκεται στα 2,50€. Η αναμενόμενη τιμή για τη μετοχή της Tektron είναι ίση με:
P0 = D1 + P / (1+r) = (0,10 + 2,50) / (1 + 0,13) = 2,30€
όπου:
Po, η τιμή κτήσης της μετοχής. Δηλαδή η αναμενόμενη τιμή αγοράς.
D1, το μέρισμα της πρώτης περιόδου.
P1, η αξία με την λήξη της πρώτης περιόδου.
r,  η αναμενόμενη απόδοση της μετοχής.

Γενικά σχόλια

Η τιμή σε ένα έτος από σήμερα θα εξαρτάται από το μέρισμα που θα λάβει ο επενδυτής για τη 
μεθεπόμενη χρήση. Γενικότερα, η τιμή μιας μετοχής που θα διακρατηθεί για n έτη από σήμερα 
θα δίνεται από τον τύπο:

P0 = ∑D / (1+r)n + P / (1+r)n

όπου:
Po, η τιμή της μετοχής σήμερα.
P, η τιμή στο χρόνο λήξης n.
D, το μέρισμα της εκάστοτε περιόδου.

*
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r, η απόδοση της μετοχής.
Δεδομένου ότι η Χρηματοοικονομική Επιστήμη υποθέτει ότι η ζωή των επιχειρήσεων τείνει στο 
άπειρο, τότε:  P / (1+r)n = 0. Επομένως: P0 = ∑D / (1+r)n, που σημαίνει ότι η τιμή της μετοχής 
είναι η Π.Α. των μελλοντικών μερισμάτων. 

Παράδειγμα 

Η εταιρία ΑΒΓ, εκτιμάται ότι θα είναι σε θέση να πληρώνει μέρισμα ανά μετοχή 
στο διηνεκές ίσο με 2,00€. Υπολογίστε την τιμή διαπραγμάτευσης της στο χρηματι-
στήριο εάν υποθέσετε ότι οι μέτοχοι της επιθυμούν ετήσια απόδοση ίση με 8%.
Η τιμή της μετοχής ισούται με την παρούσα αξία των μελλοντικών μερισμάτων:
P0 = D / r = 2,00 / 0,08 = 25,00€

Παράδειγμα

Η εταιρία ΑΒΓ, εκτιμάται ότι θα είναι σε θέση να πληρώσει μέρισμα ανά μετοχή 
για τα επόμενα 3 έτη ίσο με 2,00€, 2,50€ και 3,00€ αντίστοιχα, ενώ από εκείνο το 
χρονικό σημείο η εταιρία θα είναι σε θέση να διανέμει μέρισμα ανά μετοχή ίσο 
με 3,30€ στο διηνεκές. Υπολογίστε την τιμή διαπραγμάτευσης της στο χρηματι-
στήριο εάν υποθέσετε ότι οι μέτοχοι της επιθυμούν ετήσια απόδοση ίση με 8%. Εάν 
η μετοχή διαπραγματεύεται αυτή την στιγμή στα 40,00€, θα την προτείνατε προς 
αγορά; 

Απάντηση

Μερίσματα:     2,00    2,50      3,00      3,30  ...   3,30
Περίοδοι:             0         1          2        3       4    ...      t
Η τιμή της μετοχής υπολογίζεται με τον τύπο:
P0 = 2 / (1+0,08) + 2,50 / (1+0,08)2 + 3,30 / (1+0,08)3 + 3,30 / (0,08){(1 / (1+0,08)3} = 39,1€

Γενικά σχόλια

Η υπολογισθείσα τιμή, η οποία αποτελεί και τη δίκαιη τιμή της μετοχής, είναι χαμηλότερη από 
την τιμή στην αγορά, επομένως δε θα πρέπει να αγοραστεί.

Στον τελευταίο όρο της παραπάνω σχέσης υπολογίστηκε η παρούσα αξία των μερισμάτων που 
πρόκειται να πληρώσει η εταιρία από τη χρονική στιγμή t = 4 μέχρι το διηνεκές.

Συχνά αποτιμώντας μια μετοχή, θεωρείται δεδομένο ότι τα μερίσματα αυξάνονται με σταθερό 
ρυθμό μ. Οπότε η τιμή της μετοχής, υπολογίζεται σε:

P0 = D1 / (r - μ)   Gordon's model

*
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* Παράδειγμα 

Υποθέστε την εταιρία ΑΒΓ η οποία εκτιμάται ότι είναι σε θέση να αυξάνει το μέρισμα 
ανά μετοχή, το οποίο πλήρωσε κατά την τελευταία χρήση και ήταν ίσο με 2,00€, 
με σταθερό ρυθμό αύξησης ίσο με 2%. Υπολογίστε την τιμή της μετοχής εάν υποθέ-
σετε ότι οι μέτοχοι προσδοκούν απόδοση της τάξης του 10%. 

Απάντηση

Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Gordon, η τιμή της μετοχής θα ήταν ίση με: 
P0 = D1 / (r - μ) = 2,00 (1 + 0,02) / (0,1 - 0,02) = 25,50€

Παράδειγμα 

H εταιρία ΑΒΓ η οποία εκτιμάται ότι είναι σε θέση να αυξάνει το μέρισμα ανά 
μετοχή, το οποίο πλήρωσε κατά την τελευταία χρήση και ήταν ίσο με 2,00€ με 
σταθερό ρυθμό αύξησης ίσο με 2%. Η τιμή της μετοχής σήμερα ισούται με 30,00€. 
Υπολογίστε την προσδοκώμενη απόδοση από τους μετόχους. 
Απάντηση

Η προσδοκώμενη απόδοση των επενδυτών ισούται με: 
r = D1 / P0 + μ = 2,00 (1 + 0,02) / 30 + 0,02 = 8,8%
όπου:
D1, το μέρισμα της πρώτης περιόδου.
Po, η τιμή κτήσης της μετοχής.
μ, ο σταθερός ρυθμός α.

Ένας εναλλακτικός τρόπος για την Αποτίμηση Μετοχών είναι η Μέθοδος της Προεξόφλησης 
των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών. Η μέθοδος αυτή μπορεί να προσεγγίσει την αξία της μετοχής, 
προεξοφλώντας τις μελλοντικές λειτουργικές ταμειακές ροές της εταιρίας (Operating Free Cash 
Flow). Η λειτουργική ταμειακή ροή ισούται με τα «μετρητά» που απομένουν στην εταιρία μετά 
την κάλυψη όλων των λειτουργικών ταμειακών αναγκών της εταιρίας. Δηλαδή:

Λειτουργική Ταμειακή Ροή = Έσοδα – Έξοδα – Επενδύσεις.

Οπότε, η τιμή της μετοχής ισούται:  

P0 = ∑FCF / (1+r)n

Tο επιτόκιο προεξόφλησης είναι το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου (Weighted Average Cost of 
Capital ή WACC).

Μια τρίτη μέθοδος για την αποτίμηση των μετοχών είναι με τη χρήση των κερδών ανά μετοχή 
(Earnings per Share - EPS).



204

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα

*

*

Οι επενδυτές διαχωρίζουν τις μετοχές σε αυτές που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης και 
σε εκείνες που είναι συντηρητικές και δεν παρουσιάζουν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. 
Υποθέστε την περίπτωση μιας εταιρίας που εκτιμάτε ότι πρόκειται να παρουσιάσει μηδενικό 
ρυθμό ανάπτυξης. Σε αυτή την περίπτωση η αναμενόμενη απόδοση είναι ίση με:  

r = D1 / P0

Επομένως, η αναμενόμενη απόδοση είναι ίση με τη μερισματική απόδοση της μετοχής, η οποία με 
τη σειρά της είναι ίση με το λόγο Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) προς Τιμή (Ε/P) (Earnings-to-price ratio).

Παράδειγμα

Εάν το μέρισμα D1 είναι ίσο με 2€ και η τιμή P0 ισούται με 40€, τότε η αναμενόμενη 
απόδοση ισούται με: 
r = D1 / P0 = EPS / r = 2,00 / 40,00 = 5%
Αντιστρόφως, η τιμή της μετοχής είναι:  
P0 = D1  / r = EPS / r = 2,00 / 0,05 = 40€
Ας υποθέσουμε ότι η προηγούμενη εταιρία διαθέτει επενδυτική ευκαιρία για την 
οποία απαιτούνται 40€, ενώ θα εισπράξει, σε ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της 
επένδυσης, κέρδη ύψους 2€ για κάθε έτος της ζωής της. Η εταιρία δε θα πληρώσει 
μέρισμα για την επόμενη χρήση, ενώ το μέρισμα μετά τη δεύτερη χρήση θα είναι 
αυξημένο στα 4€.
Υποθέτοντας ότι αυτή η νέα επένδυση έχει επενδυτικό κίνδυνο ίδιο με αυτό της επιχεί-
ρησης, τότε η παρούσα αξία της κατά την επόμενη χρήση θα είναι ίση με: 
Π.Α. =  – 40,00 + 2 / 0,05 = 0
Επομένως λοιπόν, η επενδυτική αυτή ευκαιρία δε θα προσέφερε τίποτα στην αξία 
της επιχείρησης. Η αναμενόμενη απόδοση είναι πάλι ίση με 5%.

Παράδειγμα

Ας επαναλάβουμε το ίδιο παράδειγμα, υποθέτοντας όμως αυτή τη φορά ότι η εταιρία 
διαθέτει μία επενδυτική ευκαιρία για την οποία απαιτούνται 30€. Υποθέτοντας ότι 
αυτή η νέα επένδυση έχει επενδυτικό κίνδυνο ίδιο με αυτό της επιχείρησης, τότε η 
παρούσα αξία της κατά την επόμενη χρήση θα είναι ίση με: 
Π.Α. = – 30,00 + 2,00 / 0,05 = 10,00
Τότε η τιμή της μετοχής θα ήταν ίση με το άθροισμα της παρούσας αξίας των Κερδών	
ανά	Μετοχή και την παρούσα αξία των προοπτικών ανάπτυξης της (Present Value 
Growth Opportunities - PVGO).
P0 = EPS / r + PnGO = 2,00 / 0,05 + 10,00 / 1,05 = 49,52

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν οι εφαρμογές της χρονικής αξίας του χρήματος στην αποτίμηση 
ενός δεύτερου, μετά τις μετοχές, βασικού εργαλείου των αγορών χρήματος και κεφαλαίου.
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7.4.4 Αποτίμηση Ομολογιών και Ομολόγων
Αρχικά θα δοθεί ο ορισμός του ομολόγου, που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα δάνειο για τον 
εκδότη του ομολόγου. Ο αντισυμβαλλόμενος του είναι ο αγοραστής του ομολόγου, ο οποίος 
συμφωνεί να δανείσει στον εκδότη ένα πόσο σήμερα, και στο μέλλον να λάβει μια σειρά 
τακτικών χρηματικών ροών καθώς και ένα προσυμφωνημένο ονομαστικό κεφάλαιο στη λήξη.

Έτσι, όταν εξετάζονται ομόλογα ή ομολογίες, θα θεωρείται ότι ο επενδυτής προσδοκά να λάβει 
τον τόκο του προϊόντος σταθερού εισοδήματος για τα έτη της ζωής του προϊόντος, ενώ κατά τη 
λήξη του προϊόντος θα λάβει εκτός από το κουπόνι και το αρχικό κεφάλαιό του. Επομένως:  

P0 = ∑Ct / (1+r)n + O / (1+r)n

όπου: 
P0, η τιμή του ομολόγου. 
Ct, το κουπόνι που εισπράττει ο επενδυτής.
Ο, η ονομαστική αξία του ομολόγου.
r, η απόδοση που ζητά ο επενδυτής από επενδύσεις παρόμοιου κινδύνου.

Παράδειγμα

Επενδυτής αγοράζει ομόλογο ονομαστικής αξίας 10.000€ 4 ετών. Επιπλέον, ο επεν-
δυτής προσδοκά απόδοση 6%.
Το κουπόνι του ομολόγου ισούται με 500€ (10.000 * 5%), ενώ κατά το τελευταίο 
έτος της ζωής του ομολόγου, ο επενδυτής θα λάβει 10.500€.
Χρηματορροές:     0         500       500    500    10.500            
Περίοδοι:                 0            1            2          3         4
P0  = ∑Ct / (1+r)n + O / (1+r)n = 500/1.06 + 500/1.062 + 500/1.063 + 10.500/1.064 = 9.653,5€

 

Παράδειγμα

Ο ίδιος επενδυτής αγοράζει ομόλογο ονομαστικής αξίας 10.000€ και διάρκειας 
4 ετών. Το συγκεκριμένο ομόλογο είναι μικρότερου κινδύνου οπότε η απόδοση 
προσδοκά να είναι 4%. Η τιμή του ομολόγου σε αυτή την περίπτωση ισούται με: 
P0  = ∑Ct / (1+r)n + O / (1+r)n = 500/1.04 + 500/1.042 + 500/1.043 + 10.500/1.044 = 10.363€

Συμπεράσματα

Η σχέση μεταξύ τιμής και απαιτούμενου επιτοκίου αποδόσεως είναι αντιστρόφως ανάλογη. 
Όταν το επιτόκιο το οποίο ζητά ο επενδυτής από μια επένδυση παρόμοιου κινδύνου, είναι ίσο 
με το κουπόνι του ομολόγου, η τιμή του ομολόγου ισούται με την ονομαστική του αξία. 

Όταν το επιτόκιο r είναι υψηλότερο από το επιτόκιο του τοκομεριδίου, τότε η τιμή του 
ομολόγου είναι χαμηλότερη από την ονομαστική του αξία. Σε αυτήν την περίπτωση, λέμε ότι 
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το ομόλογο διαπραγματεύεται σε discount. Ενώ σε premium λέμε ότι διαπραγματεύεται ένα 
ομόλογο, όταν η τιμή διαπραγμάτευσης βρίσκεται πάνω από την ονομαστική του αξία.

7.5 Λογιστική και αριθμοδείκτες
Η χρηματοοικονομική λογιστική τηρείται με σκοπό την ενημέρωση της διοίκησης της επιχεί-
ρησης όσο και των τρίτων ενδιαφερομένων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν όλες 
τις απαραίτητες πληροφορίες από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν 
το τελικό προϊόν της χρηματοοικονομικής λογιστικής και δημοσιεύονται, ώστε το ευρύ κοινό να 
έχει άμεση πρόσβαση. Οι κυριότερες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι οι παρακάτω: 

1. Ισολογισμός.

2. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως.

3. Πίνακας Διάθεσης των αποτελεσμάτων.

4. Προσάρτημα.

5. Κατάσταση Ταμειακών ροών (πηγών και χρήσεων).

7.5.1 Ισολογισμός
Η λογιστική ισότητα βασίζεται στο ότι σε κάθε οικονομική μονάδα τα μέσα δράσης πρέπει να 
ισούνται με τις πηγές προέλευσής τους:

Μέσα Δράσης = Πηγές Προέλευσης Μέσων Δράσης

Η παραπάνω εξίσωση μπορεί μετονομάζοντας τα μέρη της να παρουσιαστεί όπως παρακάτω:

• Τα μέσα δράσης, επειδή με αυτά η επιχείρηση δρα (ενεργεί) στην αγορά της, ονομά-
ζονται ενεργητικό. 

• Ο ξένος δανεισμός, επειδή πρέπει να επιστραφεί στους δανειστές πριν τη λύση και 
εκκαθάριση της επιχείρησης, ονομάζεται υποχρεώσεις.

• Η υποχρέωση προς τους φορείς, επειδή θα επιστραφεί στους δικαιούχους συνήθως 
κατά τη λύση και εκκαθάριση της επιχείρησης, ονομάζεται καθαρή θέση.

Άρα, η αρχική εξίσωση μετατρέπεται στην παρακάτω:

Ενεργητικό = Παθητικό + Καθαρή Θέση 

7.5.1.1 Ενεργητικό
Το ενεργητικό περιέχει τα μέσα δράσης της επιχείρησης (περιουσία). Τα στοιχεία του ενεργη-
τικού για να ενταχθούν σε αυτό πρέπει:

1. Να ανήκουν κατά κυριότητα στη λογιστική μονάδα.

2. Να έχουν περιέλθει στην κυριότητα της λογιστικής μονάδας μετά από λογιστικό γεγονός 
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και συνεπώς να έχουν αντικειμενικά προσδιορισμένη τιμή που να αποδεικνύεται με 
παραστατικά.

3. Να είναι δυνατό να διατίθεται ή να χρησιμοποιείται για την επίτευξη των αντικειμε-
νικών σκοπών της λογιστικής μονάδας.

7.5.1.2 Υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις προς τρίτους (τράπεζες, προμηθευτές, κ.ά.). 
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα στοιχεία του παθητικού για να ενταχθούν σε αυτό 
είναι οι ακόλουθες:

1. Θα πρέπει να αφορούν στη λογιστική μονάδα και όχι τους φορείς της.

2. Θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί ως συνέπεια λογιστικού γεγονότος για να έχουν 
συγκεκριμένο χρηματικό ύψος.

3. Να προβλέπεται η ικανοποίησή τους στο μέλλον με χρήμα ή άλλο ισοδύναμο μέσο.

4. Να είναι δυνατό να αποδοθεί σε χρηματικές μονάδες.

7.5.1.3 Καθαρή Θέση
Η καθαρή θέση (ίδια κεφάλαια) περιέχει ποσά, τα οποία ανήκουν στους φορείς της επιχεί-
ρησης, είτε αυτά εισήχθησαν άμεσα από αυτούς κατά την ίδρυση, ή κατά την αύξηση κεφα-
λαίου της επιχείρησης, είτε αυτά προέρχονται από κέρδη της επιχείρησης.

Ισολογισμός είναι η λογιστική κατάσταση που εμφανίζει συνοπτικά σε χρηματικές μονάδες σε 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή και με βάση τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές, τα μέσα 
δράσης της επιχείρησης και τις πηγές προέλευσής τους.

Υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη ισολογισμών:

1. Το πρώτο είδος, ο θετικός ισολογισμός, αφορά σε ισολογισμούς των οποίων η καθαρή 
θέση είναι θετική. 

2. O ουδέτερος ισολογισμός αφορά σε ισολογισμούς των οποίων η καθαρή θέση ισούται 
με το μηδέν, δηλαδή οι υποχρεώσεις είναι ίσες με το ενεργητικό. 

3. Ο αρνητικός ισολογισμός αφορά στην περίπτωση κατά την οποία η καθαρή θέση είναι 
αρνητική, δηλαδή οι υποχρεώσεις είναι μεγαλύτερες του ενεργητικού.

7.5.1.4 Εγγραφές Ενεργητικού
Το πάγιο ενεργητικό περιέχει στοιχεία τα οποία δεν προτίθεται η επιχείρηση να ρευστοποιήσει 
σε χρόνο τουλάχιστον λιγότερο από ένα έτος.

Το κυκλοφορούν ενεργητικό περιέχει στοιχεία τα οποία προτίθεται η επιχείρηση να ρευστοποι-
ήσει μέσα στον επόμενο ένα χρόνο. Η ταξινόμηση η οποία προτείνεται για την παρουσίαση του 
ενεργητικού είναι η ακόλουθη:

Α) Οφειλόμενο κεφάλαιο.

Β) Έξοδα εγκατάστασης.
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Γ) Πάγιο ενεργητικό:

Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις.

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις.

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις.

Δ) Κυκλοφορούν ενεργητικό:

Ι. Αποθέματα.

ΙΙ. Απαιτήσεις.

ΙΙΙ. Χρεόγραφα.

IV. Διαθέσιμα.

Ε) Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού.

7.5.1.5 Εγγραφές Καθαρής Θέσης
Η ταξινόμηση η οποία προτείνεται για την παρουσίαση των ιδίων κεφαλαίων είναι η ακόλουθη:

Α) Ίδια κεφάλαια:

Ι. Κεφάλαιο.

ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις επενδύσεων.

ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια.

V. Αποτελέσματα εις νέον.

VI. Ποσά για αύξηση κεφαλαίου.

Β) Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα. 

7.5.1.6 Εγγραφές Παθητικού ή Yποχρεώσεων
Η ταξινόμηση η οποία προτείνεται για την παρουσίαση του παθητικού είναι η ακόλουθη:

Α) Υποχρεώσεις:

Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Β) Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού.

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι οι υποχρεώσεις που πρέπει να πληρώσει η οικονο-
μική μονάδα μετά από ένα έτος, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι οι υποχρεώσεις οι 
οποίες λήγουν σε λιγότερο από ένα έτος.

7.5.2 Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών
Στην ανάλυση των λογιστικών στοιχείων χρησιμοποιούνται συχνά οι λεγόμενοι χρηματοοικονο-
μικοί δείκτες. Η χρήση των δεικτών αποτελεί μια δυναμική μέθοδο χρηματοοικονομικής ανάλυσης 
των επιχειρήσεων. Η ανάλυση με αριθμοδείκτες είναι χρήσιμη στο να αξιολογηθεί η οικονομική 
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θέση και η αποτελεσματικότητα, καθώς και η σύγκριση των αποτελεσμάτων τόσο διαχρονικά όσο 
και με άλλες επιχειρήσεις. Ο τύπος της ανάλυσης που γίνεται με βάση τις λογιστικές καταστάσεις 
είναι δύο ειδών: α) η διεταιρική ανάλυση και β) η διαχρονική ανάλυση. Στη συνέχεια, παρουσιά-
ζονται αναλυτικά οι βασικότεροι δείκτες:

7.5.2.1 Δείκτες Αποδοτικότητας
Χρησιμοποιώντας αυτούς τους δείκτες, μετράται η αποδοτικότητα μίας επιχείρησης, δηλαδή 
η δυναμικότητα των κερδών της και η ικανότητα της διοίκησης να παράγει κέρδη. Για τη 
μέτρηση της αποδοτικότητας χρησιμοποιείται το κριτήριο του κέρδους. Το κριτήριο για να 
αποκτήσει ουσιαστική σημασία θα πρέπει να συσχετιστεί με άλλα μεγέθη που έχουν σχέση 
με την επιχείρηση. Μια αύξηση των πωλήσεων και παράλληλη αύξηση των κερδών, για παρά-
δειγμα, έχει οικονομική σημασία και είναι επιθυμητή, όχι όμως μια αύξηση των κερδών για 
λόγο άσχετο με τη λειτουργία της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, οι δείκτες αυτοί είναι οι εξής:

1. Αριθμοδείκτης μεικτού περιθωρίου ή μεικτού κέρδους: βρίσκεται από το πηλίκο των μικτών 
κερδών της χρήσης με τις καθαρές πωλήσεις και δείχνει το μικτό κέρδος που επιτυγχάνει μια 
επιχείρηση από την πώληση προϊόντων αξίας 100€. 

Παράδειγμα 

Το μεικτό περιθώριο κέρδους μιας εταιρίας με πωλήσεις 20 εκατομμυρίων € και 
κέρδη 4 εκατομμυρίων € ανέρχεται σε 4 * 100/20 = 20%. O δείκτης αυτός σημαίνει 
ότι η εταιρία κάθε φορά που πουλά προϊόντα αξίας 100€, κερδίζει τελικά 20€.

Δείχνει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης. Μια επιχείρηση για να θεωρηθεί 
επιτυχημένη θα πρέπει να έχει ένα αρκετά υψηλό ποσοστό μεικτού κέρδους. Μια επιχείρηση 
μπορεί να θέσει σκόπιμα ένα χαμηλό περιθώριο κέρδους, προκειμένου να επιτύχει αύξηση του 
όγκου των πωλήσεων, ή αύξηση των πωλήσεων ενός νέου προϊόντος της, ώστε να διευρύνει τη 
δυναμική της παρουσία στην αγορά. 

2. Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους: δείχνει το κέρδος από τις λειτουρ-
γικές δραστηριότητες της επιχείρησης. Βρίσκεται, από το πηλίκο των καθαρών λειτουργικών 
κερδών μιας περιόδου δια το σύνολο των καθαρών πωλήσεων της ίδιας περιόδου.

Παράδειγμα 

Το καθαρό περιθώριο κέρδους μιας εταιρίας με πωλήσεις 20 εκατομμυρίων € και 
κέρδη 3 εκατομμυρίων € ανέρχεται σε: 3 * 100/20 = 15%.

Στα καθαρά λειτουργικά κέρδη δεν περιλαμβάνονται τυχόν μη λειτουργικά έσοδα και κέρδη, 
τα οποία όμως μπορεί να είναι σημαντικά και να επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Για το λόγο, 
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αυτό λαμβάνονται τα καθαρά κέρδη της χρήσης, τα οποία προκύπτουν με την προσθήκη των 
διαφόρων εσόδων και την αφαίρεση των διαφόρων εξόδων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης, 
τόσο πιο επικερδής είναι η επιχείρηση.

Ορισμένοι λαμβάνουν υπόψη τους τα καθαρά λειτουργικά κέρδη πριν από την αφαίρεση των 
αποσβέσεων, ώστε να μπορούν οι επενδυτές να συγκρίνουν επιχειρήσεις που εφαρμόζουν 
διαφορετική πολιτική αποσβέσεων.

3. Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων: εκφράζεται από το πηλίκο της διαί-
ρεσης των καθαρών λειτουργικών κερδών της χρήσης, με το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της 
επιχείρησης.

Παράδειγμα 

Όταν σε μία εταιρία τα προ φόρων κέρδη ανέλθουν σε 150.000€ και τα ίδια κεφάλαιά 
της σε 750.000€, τότε ο δείκτης αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων υπολογίζεται σε: 
(150*100) / 750 = 20%.

Ένας χαμηλός αριθμοδείκτης είναι ενδεικτικός του ότι η επιχείρηση πάσχει σε κάποιο τομέα 
της, όπως για παράδειγμα, ανεπαρκής διοίκηση και χαμηλή παραγωγικότητα.

Αντίθετα, ένας υψηλός αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων αποτελεί ένδειξη ότι η 
επιχείρηση ευημερεί και τούτο ανάλογα μπορεί να οφείλεται στην επιτυχημένη διοίκησή της, 
στην εύστοχη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων της, κ.τ.λ.

7.5.2.2 Δείκτες Ρευστότητας
Οι δείκτες αυτοί ορίζουν τη βραχυχρόνια οικονομική κατάσταση μίας εταιρίας και τη δυνατό-
τητά της να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Αναφέρονται στις σχέσεις 
των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων και των κυκλοφορούντων στοιχείων μιας επιχείρησης, τα 
οποία εφόσον ρευστοποιηθούν αποτελούν πηγές κάλυψης αυτών των υποχρεώσεων.

Η ύπαρξη ρευστότητας σε μια επιχείρηση επιδρά στα κέρδη της, διότι αν η παραγωγική της 
δυναμικότητα δεν μπορεί να μετατραπεί εύκολα σε μετρητά, τότε η επιχείρηση μπορεί να μην 
είναι σε θέση να πληρώσει κάποιες από τις υποχρεώσεις της. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τη 
μείωση της εμπιστοσύνης των συναλλασσομένων και την επιδείνωση της οικονομικής της κατά-
στασης. Συγκεκριμένα, οι δείκτες αυτοί είναι οι εξής:

1. Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας: βρίσκεται από το πηλίκο του κυκλοφορούν ενεργη-
τικού δια τις τρέχουσες (βραχυχρόνιες) υποχρεώσεις.

Παράδειγμα 

Αν οι βραχυχρόνιες υποχρεώσεις μιας επιχείρησης είναι 150.000€ και το κυκλοφο-
ρούν ενεργητικό είναι 160.000€, τότε ο δείκτης γενικής ρευστότητας είναι: 
160.000€ / 150.000€ = 1,067.

*
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Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές καλύπτονται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 
επιχείρησης από το κυκλοφορούν ενεργητικό: (Διαθέσιμο + Απαιτήσεις + Αποθέματα).

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας τόσο καλύτερη, από πλευράς 
ρευστότητας είναι η θέση της επιχείρησης. 

2. Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας: βρίσκεται από το πηλίκο του συνόλου των ταχέως 
ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων (διαθέσιμα + απαιτήσεις) δια του συνόλου των 
βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων μιας επιχείρησης.

Παράδειγμα

Αν τα ταχέως ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία είναι 120.000€ και οι βραχυχρό-
νιες υποχρεώσεις μιας επιχείρησης είναι 150.000€, τότε ο αριθμοδείκτης είναι ίσος με:
120.000€ / 150.000€ = 0,8.

Δείχνει πόσες φορές καλύπτονται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μιας επιχείρησης από τα 
ταχέως ρευστοποιήσιμα περιουσιακά της στοιχεία.

Η ύπαρξη επαρκούς ρευστότητας έχει επίδραση στα κέρδη της, διότι, αν τα κυκλοφοριακά της 
στοιχεία δεν μπορούν να μετατραπούν εύκολα σε μετρητά ή αν δεν υπάρχουν επαρκή ρευστά 
διαθέσιμα, τότε δε θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. 

7.5.2.3 Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας
Χρησιμοποιούνται για να εξετασθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας μίας επιχείρησης στη 
χρήση των περιουσιακών της στοιχείων. Η ερμηνεία των δεικτών δραστηριότητας θα πρέπει 
να γίνεται με μεγάλη προσοχή, διότι οι πωλήσεις μιας επιχείρησης αναφέρονται σε τρέχουσες 
τιμές, ενώ τα περιουσιακά της στοιχεία σε τιμές κτήσεως. Είναι συνυφασμένοι με το βαθμό 
ρευστότητας μιας επιχείρησης και έτσι συμπληρώνουν τους αριθμοδείκτες γενικής και ειδικής 
ρευστότητας. 

Οι Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

1. Αριθμοδείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων: βρίσκεται από τη διαίρεση της αξίας των 
πιστωτικών πωλήσεων μιας επιχείρησης, μέσα στη χρήση, με το μέσο όρο των απαιτήσεων της.

Παράδειγμα

Αν ο κύκλος των εργασιών, δηλαδή η αξία των πωλήσεων είναι 120.000€ και 35.000€, 
τότε η ταχύτητα εισπράξεων των απαιτήσεων είναι:
120.000€ / 35.000€ = 3,42.

Επειδή, πολλές φορές, δεν υπάρχουν στοιχεία για τις πιστωτικές πωλήσεις, καθώς και στοι-
χεία που να αναφέρονται στο μέσο όρο των χορηγούμενων πιστώσεων, λαμβάνονται υπόψη οι 
καθαρές πωλήσεις της χρήσης και το σύνολο των απαιτήσεων.
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Ο Αριθμοδείκτης ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων δείχνει πόσες φορές, κατά μέσο όρο, 
εισπράττονται κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης οι απαιτήσεις της επιχείρησης. Μέση 
πραγματική διάρκεια δέσμευσης των κεφαλαίων βρίσκεται με τη διαίρεση του συνόλου των 
ημερών του έτους (365 ημέρες) δια τον αριθμοδείκτη ταχύτητας είσπραξης απαιτήσεων.

Η μέση διάρκεια παραμονής των απαιτήσεων στην επιχείρηση, αποτελεί το χρονικό διάστημα 
που η επιχείρηση περιμένει για να εισπράξει τις απαιτήσεις της.

2. Αριθμοδείκτης ταχύτητας εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: βρίσκεται από τη 
διαίρεση του συνόλου των αγορών εμπορευμάτων και άλλων προϊόντων που έγιναν με πίστωση 
δια το μέσο ύψος των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων μιας επιχείρησης.

Παράδειγμα 

Αν το σύνολο των αγορών των αγαθών που έγιναν με πίστωση είναι 150.000€ και 
το ύψος των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων είναι 140.000€, τότε ο αριθμοδείκτης 
ταχύτητας εξόφλησης των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι:
150.000€ / 140.000€ = 1,071.

Από τη διαίρεση του αριθμού των ημερών του έτους με τον αριθμοδείκτη ταχύτητας βραχυ-
προθέσμων υποχρεώσεων, εμφανίζεται το χρονικό διάστημα που οι υποχρεώσεις της επιχεί-
ρησης παραμένουν απλήρωτες.

Αν η ταχύτητα είσπραξης των απαιτήσεων είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα βραχυπροθέ-
σμων υποχρεώσεων, τότε οι υποχρεώσεις της επιχείρησης εξοφλούνται με βραδύτερο ρυθμό 
από ότι εισπράττονται οι απαιτήσεις της.

3. Αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων: βρίσκεται από τη διαίρεση του κόστους 
των πωληθέντων προϊόντων μιας επιχείρησης δια το μέσο απόθεμα των προϊόντων της.

Αν δεν είναι γνωστό το κόστος των πωληθέντων, δηλαδή η αξία των πωλήσεων, τότε χρησιμο-
ποιείται η αξία των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μια χρονική περίοδο. 

Ως μέσο απόθεμα προϊόντων λαμβάνεται το μέσο μηνιαίο απόθεμα σε τιμές πώλησης. Στην 
περίπτωση που ένας τέτοιος υπολογισμός είναι δύσκολος, τότε λαμβάνεται ο μέσος όρος των 
αποθεμάτων αρχής και τέλους χρήσης.

Παράδειγμα 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το κόστος των πωληθέντων προϊόντων, το αρχικό 
και το τελικό απόθεμα και υπολογίζεται το μέσο απόθεμα καθώς και ο αριθμοδεί-
κτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων, ο οποίος δείχνει πόσες φορές 
ανανεώθηκαν τα αποθέματα μιας επιχείρησης, σε σχέση με τις πωλήσεις της μέσα 
στη χρήση (συνέχεια στην επόμενη σελίδα).
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Tο πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των ημερών του έτους δια τον αριθμοδείκτη ταχύτητας 
κυκλοφορίας αποθεμάτων, υπολογίζει τον αριθμό των ημερών του χρόνου που παρέμειναν τα 
αποθέματα στην επιχείρηση μέχρις ότου πωληθούν.

Από το παραπάνω παράδειγμα γίνεται κατανοητό ότι η επιχείρηση αύξησε την κυκλοφοριακή 
ταχύτητα των αποθεμάτων, δηλαδή μείωσε τις ημέρες παραμονής των αποθεμάτων στις 
αποθήκες της κατά περίπου 6 ημέρες. 

7.5.2.4 Δείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης
Με τη χρήση των Δεικτών Δανειακής Επιβάρυνσης εξετάζεται η σχέση ιδίων και ξένων κεφα-
λαίων σε μια επιχείρηση για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ή όχι υπερδανεισμός. Τα ίδια κεφα-
λαία δεν έχουν ορισμένο χρόνο επιστροφής ούτε εξασφαλισμένη απόδοση, δεδομένου ότι η 
διανομή ή όχι μερίσματος εξαρτάται, εκτός από την κερδοφορία της επιχείρησης, και από την 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Αντίθετα, τα δανειακά κεφάλαια πρέπει να 
εξοφληθούν προσαυξημένα με τους τόκους τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Όσο μεγαλύ-
τερη είναι η αναλογία των ξένων κεφαλαίων στο σύνολο των κεφαλαίων, τόσο περισσότερο 
χρεωμένη είναι και τόσο μεγαλύτερες είναι οι επιβαρύνσεις και οι υποχρεώσεις της για την 
εξόφλησή τους. 

Οι δείκτες αυτοί χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

1. Δείκτης Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια: μετρά σε μια επιχείρηση τη διάρθρωση των κεφαλαίων 
της και τη δανειακή της επιβάρυνση με το να δείχνει το ποσό των περιουσιακών στοιχείων το 
οποίο χρηματοδοτείται από τους πιστωτές, σε σχέση με τα κεφάλαια που παρέχουν οι μέτοχοι.

Παράδειγμα 

Αν τα ξένα κεφάλαια μιας επιχείρησης είναι 2.000.000€ και τα ίδια κεφάλαια 500.000€, 
τότε ο δείκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια θα ισούται με: 
2.000.000€ / 500.000€ = 4.*

ΕΤΟΣ 2012 2013

Κόστος πωληθέντων 2400 2500

Απόθεμα αρχής 900 800

Απόθεμα τέλους 800 890

Μέσο απόθεμα 850 845

Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 2,82 2,95

Αριθμός ημερών παραμονής  
αποθέματος στην επιχείρηση 

129,27 123,37
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Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο αριθμοδείκτης, τόσο η εταιρία στηρίζεται για τη χρηματοδότηση 
των περιουσιακών της στοιχείων, στα ξένα κεφάλαια και τόσο λιγότερο στα δικά της κεφάλαια.

2. Δείκτης Κάλυψης Τόκων: βρίσκεται από τη διαίρεση των καθαρών κερδών χρήσης, πριν από 
την αφαίρεση των φόρων και των τόκων, δια το ύψος των καταβαλλομένων τόκων.

Υπολογίζει το βαθμό προστασίας που απολαμβάνουν οι πιστωτές της επιχείρησης από τον 
κίνδυνο ενδεχόμενης μη καταβολής των τόκων των ξένων κεφαλαίων. Όσο μεγαλύτερος είναι, 
τόσο μεγαλύτερη είναι η ικανότητα της επιχείρησης να πληρώνει της τόκους της και τόσο μικρό-
τερος ο κίνδυνος αθέτησης στην εξόφληση των υποχρεώσεών της.

Παράδειγμα 

Αν τα καθαρά κέρδη προ φόρων και τόκων είναι 750.000€ και οι καταβαλλόμενοι 
τόκοι είναι 150.000€, τότε ο δείκτης κάλυψης τόκων είναι: 750.000€ / 150.000€ = 5.

Ο εξεταζόμενος αριθμοδείκτης, σε συνδυασμό με τον αριθμοδείκτη δανειακών κεφαλαίων, δείχνει 
το βαθμό και την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των ξένων κεφαλαίων από την επιχείρηση.

7.5.2.5 Δείκτες Αποτίμησης
Συσχετίζουν τα οικονομικά στοιχεία, όπως είναι τα κέρδη, με τα χρηματιστηριακά στοι-
χεία, όπως χρηματιστηριακή τιμή ή μέρισμα. Οι τιμές των μετοχών των εισηγμένων εταιριών 
λαμβάνουν τις εξής μορφές: 

• Τιμή ανοίγματος: είναι η πρώτη τιμή που αναγράφεται στη διάρκεια της χρηματι-
στηριακή πράξης.

• Ανώτερη τιμή: είναι η ανώτερη τιμή που αναφέρεται κατά τη διάρκεια της χρηματι-
στηριακής πράξης.

• Κατώτερη τιμή: είναι η κατώτερη τιμή που καταγράφεται στη διάρκεια της χρηματι-
στηριακής πράξης.

• Τιμή κλεισίματος: είναι η τελευταία τιμή που καταγράφεται στη διάρκεια της 
χρηματιστηριακής πράξης, ή ο μέσος όρος τιμών της τελευταίας περιόδου μιας 
χρηματιστηριακής συνεδρίασης. Είναι η τιμή που στηρίζουν και στις αναλύσεις τους 
οι περισσότεροι τεχνικοί αναλυτές.

Ο βασικότερος δείκτης αποτίμησης είναι ο Δείκτης Τιμή προς Κέρδη ανά μετοχή: Είναι ο λόγος 
τιμή προς κέρδη ανά μετοχή, γνωστός ως Ρ/Ε, ο οποίος ορίζεται ως το πηλίκο της χρηματιστηρι-
ακής τιμής προς τα καθαρά κέρδη. 

Συζήτηση Τιμή Προς Κέρδη ανά μετοχή

Σε μια επενδυτική απόφαση ο Ρ/Ε πρέπει να είναι υψηλός ή χαμηλός;
Ένας λόγος Ρ/Ε	=	5, σημαίνει ότι ο επενδυτής θα πάρει τα λεφτά του σε 5 χρόνια και 
σαφώς ένας τέτοιος λόγος είναι προτιμότερος από ένα λόγο Ρ/Ε	=	10, σύμφωνα με 
τον οποίο ο επενδυτής θα πάρει τα λεφτά του πίσω σε 10 χρόνια. 
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Επιχειρήσεις μπορεί να έχουν υψηλούς λόγους Ρ/Ε χωρίς αυτό να είναι αρνητικό για αυτές. 
Οι εταιρίες υψηλής τεχνολογίας έχουν διεθνώς υψηλούς λόγους Ρ/Ε, επειδή ενσωματώνουν 
πολλές προοπτικές ανάπτυξης και συνεπώς αύξησης των κερδών τους. 

Πολλές φορές τίθεται το εξής ερώτημα:

Είναι οι λογιστικές καταστάσεις πηγή ουσιαστικής πληροφόρησης; Είναι αλήθεια ότι οι λογι-
στικές καταστάσεις και η ανάλυση που βασίζεται σε αυτές, πρέπει να αντιμετωπίζονται με 
σκεπτικισμό, διότι τα προβλήματα μίας τέτοιας ανάλυσης δεν είναι λίγα, με συνέπεια την 
εξαγωγή πολλές φορές λανθασμένων συμπερασμάτων.

7.5.3 Δημιουργική ή Επινοητική Λογιστική
Οι εταιρίες στις λογιστικές καταστάσεις χρησιμοποιούν τη λεγόμενη επινοητική λογιστική. Οι 
επινοήσεις αποτελούν λογιστικά κέρδη για μία ημέρα, αλλαγή μεθόδου αποτίμησης αποθεμάτων, 
μεγάλα ανόργανα έσοδα, κ.τ.λ., με σκοπό την κατά το δυνατόν καλύτερη παρουσίαση της επιχεί-
ρησης στους ήδη υπάρχοντες αλλά και πιθανούς μελλοντικούς μετόχους και δανειστές τους. 

Ένας αναλυτής λοιπόν πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τα πιο πάνω στοιχεία πριν εξάγει συμπε-
ράσματα για τη κατάσταση της εταιρίας που εξετάζει. Όση επινοητική λογιστική και να χρησι-
μοποιήσει το οικονομικό επιτελείο μίας εταιρίας, μπορεί ως κάποιο βαθμό να παραμορφώσει 
την πραγματική εικόνα, αλλά πολύ δύσκολα την αλλοιώνει πλήρως. 

7.5.4 Συγκρισιμότητα στοιχείων 
Οι εξεταζόμενες εταιρίες θα πρέπει να ανήκουν στον ίδιο κλάδο ή βιομηχανία, εφόσον το 
είδος της εξεταζόμενης επιχείρησης, παίζει σημαντικό ρόλο στην εξαγωγή συμπερασμάτων. Η 
ανάλυση είναι στατική και δε λαμβάνει υπόψη τη δυναμική εξέλιξη των εταιριών. Είναι δηλαδή 
δυνατό, δύο εταιρίες παρότι μπορεί να έχουν ίδιο μέγεθος και να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να 
βρίσκονται σε διαφορετικό σημείο εξέλιξης.

Θα ήταν λάθος λοιπόν να ειπωθεί ότι η μία εταιρία έχει καλύτερη ρευστότητα από την άλλη 
και συνεπώς είναι καλύτερη ευκαιρία επένδυσης, εφόσον βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια 
ανάπτυξης.

7.5.5 Αναλογικότητα δεικτών 
Το ζητούμενο στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι ο προσδιορισμός και 
η πρόβλεψη των κερδών. Στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών, θεωρείται σα δεδο-
μένο ότι ισχύει μία αναλογικότητα μεταξύ των κερδών και συνεπώς της αξίας της επιχείρησης 
και των χρηματοοικονομικών δεικτών.

Για παράδειγμα, αναφέρεται η περίπτωση του δείκτη κερδών (Ε) προς ίδια κεφάλαια. Η υπόθεση 
της αναλογικότητας είναι:

E = p * Ίδια Κεφάλαια 
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όπου: p είναι ο συντελεστής αναλογικότητας.

Η αναλογικότητα αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση της ύπαρξης ενός σταθερού όρου στην πιο 
πάνω σχέση ή στην περίπτωση μη-γραμμικής σχέσης. 

Για αυτόν τον λόγο, πριν χρησιμοποιηθούν οι αριθμοδείκτες θα πρέπει να γίνει έλεγχος της 
γραμμικής σχέσης που έχει θεωρηθεί ότι έχουν τα κέρδη με τις μεταβλητές που συναντώνται 
κάθε φορά.

7.6 Xρηματοοικονομικός προγραμματισμός και έλεγχος
Ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός και έλεγχος ταυτίζεται με τη βιωσιμότητα της 
επιχείρησης. Στηρίζεται στην ευελιξία, αφού κάθε επιχείρηση δρα διαφορετικά και διαμορ-
φώνει ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της. Περιλαμβάνει τις ενέργειες στις 
οποίες πρέπει να προβεί η επιχείρηση, προκειμένου να πραγματοποιήσει τους στόχους της. 

Τα στοιχεία που συνθέτουν τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό είναι:

• η ανάλυση του νεκρού σημείου,

• η πολιτική των κεφαλαίων κίνησης,

• η πιστωτική πολιτική,

• η διαχείριση των αποθεμάτων,

• ο ταμειακός προγραμματισμός και

• η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση.

7.6.1 Το νεκρό σημείο
Η ανάλυση του νεκρού σημείου αποτελεί μέτρο σύγκρισης, της παραγόμενης και πωλούμενης 
ποσότητας της επιχείρησης, με τα κέρδη της. Το νεκρό σημείο περιέχει δύο βασικούς άξονες: α) 
τα έσοδα από τις πωλήσεις του προϊόντος και β) το συνολικό κόστος παραγωγής του προϊόντος 
(σταθερό + μεταβλητό κόστος). Το νεκρό σημείο αντιστοιχεί στο επίπεδο πωλήσεων, όπου τα 
έσοδα από τις πωλήσεις καλύπτουν ακριβώς τα συνολικά έξοδα. 

Στο νεκρό σημείο η επιχείρηση δεν έχει ούτε κέρδη, ούτε και ζημιές. Αν η πωλούμενη ποσό-
τητα είναι μεγαλύτερη από αυτή που αντιστοιχεί στο νεκρό σημείο θα έχει κέρδη, γιατί τα 
έσοδα θα υπερκαλύπτουν το συνολικό της κόστος. Αν πωλεί ποσότητα μικρότερη του νεκρού 
σημείου θα έχει ζημιές. 

Η αλγεβρική λύση του νεκρού σημείου παρουσιάζεται στη συνέχεια:

Έστω, η επιχείρηση παράγει Q μονάδες και πωλεί σε τιμή P. Έχει σταθερό κόστος A, ενώ κάθε 
μονάδα προϊόντος κοστίζει μ. Τα συνολικά έσοδα Ε είναι ίσα με: 

Ε = P * Q 
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ενώ το συνολικό κόστος: 

 C = A + μ * Q

Το νεκρό σημείο θα βρεθεί λύνοντας την εξίσωση:  

Ε = C

Για να επιτύχει η επιχείρηση το νεκρό σημείο θα πρέπει να παράγει ποσότητα:

Q* = A / (P - μ)

Για να βρεθεί η αξία των πωλήσεων στο νεκρό σημείο θα πρέπει να λυθεί ως:  

Ε˙ = P * Q˙

Παράδειγμα 

Επιχείρηση παράγει και πωλεί 10.000 μονάδες προς 5€ κάθε μονάδα. Το σταθερό 
της κόστος είναι 20.000€ και κάθε μονάδα στοιχίζει 2,50€. Η ποσότητα του νεκρού 
σημείου είναι: Q = 8.000 μονάδες. Η αξία των πωλήσεων είναι: Ε = 40.000€.

Εφόσον η επιχείρηση πωλεί ποσότητα 10.000 μονάδων, που είναι μεγαλύτερη από την ποσό-
τητα του νεκρού σημείου, πραγματοποιεί κέρδη. Όταν η επιχείρηση δεν παράγει έχει ζημιές ίσες 
με το σταθερό της κόστος Α. Καθώς αρχίζει να παράγει και να πωλεί, τα έσοδα καλύπτουν ολοένα 
και μεγαλύτερο μέρος του κόστους και οι ζημιές μειώνονται. Όταν η παραγωγή αγγίξει το νεκρό 

*
Διάγραμμα 1. Η γραφική απεικόνιση του νεκρού σημείου. Πηγή: Αλεξάκης Χ. & Ξανθάκης Ε., 2006.
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σημείο τα κέρδη είναι μηδενικά, ενώ για ποσότητες μεγαλύτερες η επιχείρηση έχει κέρδη.

Αν η σχέση που συνδέει τα κέρδη και την αξία των πωλήσεων είναι γραμμική, η επιχείρηση 
θα μεγιστοποιήσει τα κέρδη της όταν βρίσκεται σε πλήρη παραγωγική δυναμικότητα, όπως 
φαίνεται στο διάγραμμα  2.

7.6.2 Το μεικτό περιθώριο κέρδους
Είναι το ποσό που απομένει, αν από την τιμή πώλησης του προϊόντος αφαιρεθεί το ανά μονάδα 
μεταβλητό κόστος.

Από το προηγούμενο παράδειγμα το μεικτό περιθώριο για την επιχείρηση είναι:

Μεικτό περιθώριο = (5€ – 2,50€) = 2,50€. 

Ο δείκτης μεικτού περιθωρίου δείχνει το πόσο ευαίσθητα είναι τα καθαρά κέρδη στις μετα-
βολές των πωλήσεων. Όταν είναι υψηλός, μία αύξηση των πωλήσεων θα προκαλέσει μεγάλη 
αύξηση στα καθαρά κέρδη. 

Ο δείκτης μεικτού περιθωρίου εκφρασμένος σε συνολική και όχι μοναδιαία βάση είναι ίσος με:

ΔΜΚ = (Έσοδα από πωλήσεις – Συν. Μεταβλητό Κόστος) / Έσοδα από πωλήσεις

Διάγραμμα 2. Κέρδη και αξία των πωλήσεων. Πηγή: Αλεξάκης Χ. & Ξανθάκης Ε., 2006.
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*

* Παράδειγμα 

Υπολογίζοντας το δείκτη μεικτού περιθωρίου α του προηγούμενου παραδείγματος, 
με τα συνολικά έσοδα από την πώληση των 10.000 μονάδων είναι ίσα με 50.000€ και 
το συνολικό μεταβλητό κόστος ίσο με 25.000€, φαίνεται ότι:
O δείκτης μεικτού περιθωρίου  α = (50.000 - 25.000) / 25.000 = 0,5

Παράδειγμα 

Επιχείρηση έχει σταθερό κόστος ίσο με 300.000€, ανά μονάδα μεταβλητό κόστος 
100€, ετήσιες αποσβέσεις 5.000€, φορολογικό συντελεστή 30% και τιμή πώλησης 
κάθε μονάδας προϊόντος 200€. Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει πως διαμορφώνο-
νται τα έσοδα και τα κόστη σε διαφορετικά επίπεδα πωλήσεων.  

Οι φόροι υπολογίζονται ως εξής: 

(Έσοδα – Μεταβλητό Κόστος) * Φορολογικό Συντελεστή – (Σταθερό Κόστος 
+ Αποσβέσεις) * Φορολογικό Συντελεστή

Όταν δεν παράγει η επιχείρηση, τότε έχει επιστροφή φόρου ίση με:

(Σταθερό Κόστος + Αποσβέσεις) * Φορολογικό Συντελεστή 

Σύμφωνα με τα δεδομένα, το μεικτό περιθώριο είναι: 
Μεικτό περιθώριο = (Τιμή πώλησης – Μεταβλητό κόστος) * φορολογικό συντελεστή 
= (200-100) * (1-0,3) = 70€
Άρα, κάθε μονάδα πώλησης αποφέρει 70€ για την κάλυψη του σταθερού κόστους 
και του κέρδους.
Το σταθερό κόστος και οι αποσβέσεις μετά από τους φόρους είναι:  
(30.000€ + 100) * (1-0,3) = 213.500€
Για να υπολογιστεί η ποσότητα των πωλήσεων που αντιστοιχεί στο νεκρό σημείο, 
η εξίσωση λύνεται ως προς Q:

Q * Μεικτό περιθώριο = (Σταθερό κόστος + Αποσβέσεις) * (1 - φορολογικό 
συντελεστή)

Πίνακας 1. Καθαρά κέρδη σε διάφορα επίπεδα πωλήσεων.

Πωλούμενη
ποσότητα

Έσοδα
Μεταβλητό

κόστος
Σταθερό 
κόστος

Αποσβέσεις Φόροι
Καθαρά
κέρδη

0 0 0 -300.000€ -5.000€ 91.500€ -213.500€

2.000 400.000€ -200.000€ -300.000€ -5.000€ 31.500 € -73.500€

3.050 610.000€ -305.000€ -300.000€ -5.000€ 0 0

4.000 800.000€ -400.000€ -300.000€ -5.000€ -28.500€ 66.500€
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Q = (Σταθερό κόστος + Αποσβέσεις) * (1 - φορολογικό συντελεστή) / Μεικτό περιθώριο 
=  213.000€ / 70€ = 3.050 
Ο δείκτης μεικτού περιθωρίου είναι ίσος: α = (200 - 100) / 200 = 0,5 
και η αξία των πωλήσεων είναι:  305.000€ / 0,5 = 610.000€

Μία εναλλακτική ανάλυση είναι το ταμειακό νεκρό σημείο, το οποίο αντιστοιχεί στην ποσότητα 
παραγωγής που καλύπτει το συνολικό μεταβλητό κόστος και τις εκταμιευμένες σταθερές δαπάνες. 
Οι εκταμιευόμενες σταθερές δαπάνες βαρύνουν την επιχείρηση, ενώ οι μη-εκταμιευμένες 
σταθερές δαπάνες βαρύνουν την επιχείρηση, αλλά δεν είναι χρηματικές, π.χ. οι αποσβέσεις. 

Η ποσότητα που αντιστοιχεί στο ταμειακό νεκρό σημείο προκύπτει από την εξίσωση:  

Q* = (A - γ) / (P - μ) 

όπου:
Α, συνολικό σταθερό κόστος.
γ, αποσβέσεις.
Ρ, τιμή πώλησης.
μ, ανά μονάδα μεταβλητό κόστος.

Η αξία των πωλήσεων είναι:

 Ε* = (A - γ) / ((Εm - Mm) / Em)) 
όπου:
Εm, είναι η αξία των πωλήσεων, όταν η επιχείρηση λειτουργεί στην πλήρη παραγωγική της και 
Mm, είναι το συνολικό μεταβλητό κόστος, όταν η επιχείρηση λειτουργεί στην πλήρη παραγω-
γική της δυναμικότητα. 

Παράδειγμα 

Επιχείρηση πωλεί το προϊόν της προς 15€ ανά μονάδα, οι πωλήσεις της φτάνουν 
τις 2.000 μονάδες, έχει σταθερό κόστος 30.000€, το ανά μονάδα μεταβλητό της 
κόστος φτάνει τα 5€, ενώ οι ετήσιες αποσβέσεις μαζί με τις λοιπές μη-εκταμιευό-
μενες σταθερές δαπάνες αγγίζουν τα 12.000€. 
Η ποσότητα του ταμειακού νεκρού σημείου είναι:
Q* = (30.000 - 15.000) / (15 - 5) = 1.800
Η αξία των πωλήσεων είναι:   

Εm = 15€ * 2.000 = 30.000€
Μεταβλητό κόστος των πωληθέντων είναι:  

Mm = 5€ * 2.000 = 10.000€
Η αξία των πωλήσεων στο ταμειακό νεκρό σημείο θα είναι:

E* = (30.000 - 12.000) / ((30.000 - 10.000) / 30.000) = 26.986€

*
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Παράδειγμα 

Επιχείρηση παράγει 10.000 μονάδες από το προϊόν της και σκέφτεται να αυξήσει 
την παραγωγή της σε 13.000 μονάδες. Η τιμή πώλησης κάθε μονάδας είναι 90€, το 
σταθερό της κόστος είναι 150.000€ και κάθε μονάδα παραγωγής κοστίζει 50€.
Για να βρεθεί το Β.Λ.Μ. θα πρέπει αρχικά να υπολογιστεί η μεταβολή των καθαρών 
κερδών:
K10.000= 90€ * 10.000 - (150.000 + 50€ * 10.000) = 250.000€  και 
K13.000= 90€ * 13.000 - (150.000 + 50€ * 1.000) = 370.000€, άρα 
Β.Λ.Μ. = ((370.000 - 250.000) / (13.000 - 10.000)) * (10.000 / 250.000) = 1,6

7.6.3 Η πολιτική των κεφαλαίων κίνησης
Στη συνέχεια, θα εξεταστούν κάποιες έννοιες που σχετίζονται με τη διαχείριση των κεφαλαίων 
κίνησης. Ως κεφάλαιο κίνησης ορίζεται το άθροισμα του κυκλοφορούντος και του διαθέσιμου 
ενεργητικού της επιχείρησης.

Κεφάλαιο Κίνησης = Διαθέσιμο + Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης = Διαθέσιμο + Κυκλοφορούν 
Ενεργητικό – Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Επίσης, το κεφάλαιο κίνησης διακρίνεται: α) στο μόνιμο και β) στο μεταβαλλόμενο ή προσω-
ρινό. Το μόνιμο αποτελείται από κάποιο ελάχιστο ύψος κυκλοφορούντος ενεργητικού, ενώ το 
προσωρινό περιλαμβάνει τις επενδύσεις σε μετρητά, αποθέματα και απαιτήσεις.

Τα στοιχεία που συνθέτουν το κεφάλαιο κίνησης είναι τα παρακάτω:

• Τα ρευστά διαθέσιμα: τα μετρητά που βρίσκονται στο ταμείο της επιχείρησης και 
τις καταθέσεις όψεως. 

• Τα αξιόγραφα: επενδύσεις σε μετοχές και ομολογίες. 

• Τα αποθέματα: πρώτες ύλες, ημικατεργασμένα και έτοιμα προϊόντα. 

• Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί: οι πιστώσεις που πραγματοποιεί η επιχείρηση κυρίως 
όταν πωλεί τα προϊόντα της.

• Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: όλοι οι λογαριασμοί που χρηματοδοτούν την 
επιχείρηση βραχυχρόνια.

Η διαχείριση του στοχεύει στη μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης, μέσω αποφάσεων 
σχετικά με τα επίπεδα, τη μορφή του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων. Η επιχείρηση το χρειάζεται για είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
της και παράλληλα να λειτουργήσει αποτελεσματικά και κερδοφόρα. Διακρίνονται οι εξής τρεις 
πολιτικές για τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης:

1. Η πολιτική του συγχρονισμού των λήξεων (Maturity Matching Approach): η επιχεί-
ρηση χρηματοδοτεί τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με βραχυπρόθεσμο 

*
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δανεισμό και τα μακροπρόθεσμα στοιχεία της με βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, 
όπως ο δανεισμός και οι μετοχές.

2. Η συντηρητική (Conservative Approach): η επιχείρηση χρηματοδοτεί με μακροπρό-
θεσμο δανεισμό τα πάγια και τα στοιχεία του μόνιμου αλλά και του μεταβαλλόμενου 
κυκλοφορούντος ενεργητικού της. 

3. Η επιθετική πολιτική (Aggressive Approach): χρησιμοποιεί το βραχυπρόθεσμο δανει- 
σμό για τη χρηματοδότηση του μεταβαλλόμενου κυκλοφορούντος της και μέρους του 
μονίμου. Τα πάγια και το υπόλοιπο κυκλοφορούν ενεργητικό χρηματοδοτούνται με 
μακροπρόθεσμο δανεισμό.

Η επιλογή της στρατηγικής διαχείρισης θα εξαρτηθεί από το βαθμό ευκολίας πρόσβασης της 
επιχείρησης στην αγορά κεφαλαίου. Αν η πρόσβαση είναι δύσκολη, σκόπιμο θα ήταν να εφαρ-
μοστεί η συντηρητική πολιτική ενώ, στην αντίθετη περίπτωση, η επιθετική. Το κεφάλαιο κίνησης 
είναι συνυφασμένο με τον κύκλο των ταμειακών ροών, όπου ο κύκλος των ταμειακών ροών 
δείχνει τις εισροές και τις εκροές μετρητών που προκύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης.

Με την εντατική χρήση του κεφαλαίου κίνησης, η επιχείρηση μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 
της με μικρότερη ποσότητα κεφαλαίου κινήσεως. Δηλαδή, μια υψηλή ταχύτητα κυκλοφορίας 
του κεφαλαίου, μπορεί να μειώσει το κόστος της επιχείρησης. Μια πολιτική που στοχεύει στη 
μείωση της επένδυσης σε κεφαλαίο κίνησης έχει να κάνει με:

α) την ελαχιστοποίηση του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί ανάμεσα στην πώληση 
των προϊόντων της επιχείρησης και την είσπραξη των εσόδων από την πώληση αυτή,

β) καθώς και με τη μεγιστοποίηση του διαστήματος ανάμεσα στην αγορά πρώτων 
υλών και την εξόφληση των προμηθευτών.

Στο διάγραμμα 3 που ακολουθεί, αναπαριστάται ο κύκλος ταμειακών ροών, ο οποίος υπολογί-
ζεται από τη διαφορά του λειτουργικού κυκλώματος μείον την περίοδο πληρωτέων λογαριασμών.

Διάγραμμα 3. Κύκλος ταμειακών ροών. Πηγή: Αλεξάκης Χ. & Ξανθάκης Ε., 2006.
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Παράδειγμα 

Επιχείρηση πωλεί τα εμπορεύματά της με πίστωση και οι πελάτες της κατά μέσο όρο 
την εξοφλούν μέσα σε 40 ημέρες. Για να ολοκληρώσει την παραγωγή εμπορευμάτων 
η επιχείρηση χρειάζεται 65 ημέρες, ενώ πληρώνει τους πιστωτές της σε 50 ημέρες. 
Η διάρκεια του κύκλου των ταμειακών ροών υπολογίζεται ως εξής:
Λειτουργικό Κύκλωμα = Περίοδος Αποθεμάτων + Περίοδος εισπρακτέων λογαριασμών 
= 65 ημέρες + 40 ημέρες = 105 ημέρες 
Περίοδος Πληρωτέων λογαριασμών = 50 ημέρες
Κύκλος Ταμειακών Ροών = 105 ημέρες - 50 ημέρες = 55 ημέρες 

Μία επιχείρηση ενδιαφέρεται για τη διαχείριση των πιστώσεων της, μιας και ο στόχος μιας 
επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους της από την επιχειρηματική της δραστηριό-
τητα. Υπάρχει όμως το εξής πρόβλημα που η επιχείρηση καλείται να επιλύσει:

H είσπραξη των εσόδων δε συμπίπτει πάντοτε με τη χρονική στιγμή των πωλήσεων. Έτσι, μερικές 
φορές, η επιχείρηση εισπράττει τα μετρητά πριν την παράδοση των προϊόντων, άλλες κατά την 
παράδοση και άλλες αρκετό χρόνο μετά την παράδοση. Χορηγεί δηλαδή πίστωση στους πελάτες 
της, με τη δημιουργία των εισπρακτέων λογαριασμών στο κυκλοφορούν τμήμα του ενεργητικού 
της. Τα στοιχεία της πιστωτικής πολιτικής είναι τα εξής τρία: 1) οι όροι των πωλήσεων, 2) η πιστω-
τική ανάλυση και 3) η πολιτική είσπραξης των πιστώσεων. 

7.6.4 Οι όροι των πωλήσεων 
Η χρονική διάρκεια της πίστωσης διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση, αλλά και από 
πελάτη σε πελάτη και εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής των προϊόντων που πωλούνται. Η διάρ-
κεια της πίστωσης επηρεάζεται από το μέγεθος του ποσού. Αν το ποσό είναι μεγάλο, τότε ο 
χρόνος πίστωσης είναι μακρύς, καθώς και από το εάν είναι ο πελάτης φερέγγυος ή επισφαλής. 
Η έκπτωση, σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης, στοχεύει στο να εισπράξει η επιχείρηση νωρί-
τερα τις απαιτήσεις της, δίνοντας στον πελάτη της τη δυνατότητα να πληρώσει χαμηλότερο 
ποσό. Ο όρος <4/10, καθαρές 30> σημαίνει ότι ο πελάτης πρέπει να πληρώσει μέσα σε 30 
μέρες την οφειλή του και θα λάβει έκπτωση 4% αν την εξοφλήσει εντός 10 ημερών. 

Παράδειγμα 

Επιχείρηση που σκέπτεται να χορηγήσει πίστωση με όρο <4/10, καθαρές 30> ή με 
<καθαρές 30> και έχει κόστος 0,55€ για κάθε 1€ που εισπράττει. Χωρίς έκπτωση οι 
πωλήσεις φτάνουν τα 12.000€ ενώ αν χορηγήσει έκπτωση φτάνουν τα 15.625€ . Αν η 
έκπτωση είναι 40%, τότε το τελικό ποσό είναι, 15.000€ και προκύπτει από τη σχέση, 
(15.625€ * (1-0,04)). Το προεξοφλητικό επιτόκιο είναι 10%. Για να αποφασίσει αν θα 
χορηγήσει την έκπτωση θα συγκρίνει την καθαρή παρούσα αξία των δύο πολιτικών:
ΚΠΑ4/10, καθαρές 30 =  (-0,55€*12.000€) + (12.000€ / (1 + (0,1 * (30/365))) = 5.302€
ΚΠΑκαθαρές 30 =  (-0,55€*15.000€) + (15.000€ / (1 + (0,1 * (10/365))) = 6.709€
Επομένως, συμφέρει την επιχείρηση να ακολουθήσει την πολιτική <καθαρές 30> 
γιατί έχει μεγαλύτερη ΚΠΑ.

*

*
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7.6.5 Η πιστωτική ανάλυση
Όταν η επιχείρηση πωλεί με πίστωση, τότε επιτυγχάνει την αύξηση των εσόδων της, αφού 
πωλεί περισσότερες μονάδες προϊόντος. Όμως η πώληση με πίστωση επιφέρει και κόστος στην 
επιχείρηση. Όταν πωλεί μόνο τοις μετρητοίς αποφεύγει το κόστος της πίστωσης, αλλά, περιο-
ρίζει τα έσοδα της αφού επιτυγχάνει λιγότερες πωλήσεις. Η απόφαση για τη χορήγηση πιστώ-
σεων έχει δύο πτυχές:

1. Η πρώτη περιλαμβάνει τα κόστη που βαρύνουν τις πιστώσεις και αυτά έχουν να 
κάνουν με την πιθανότητα η επιχείρηση να χάσει τα χρήματά της.

2. Η δεύτερη πτυχή αναφέρεται στο κόστος ευκαιρίας που φέρουν οι πωλήσεις τοις 
μετρητοίς, δηλαδή στα μειωμένα έσοδα όταν οι πωλήσεις γίνονται μόνο τοις 
μετρητοίς.

Παράδειγμα 

Επιχείρηση πωλεί κάθε μονάδα προϊόντος της 90€ (P) με συνολικό κόστος ανά 
μονάδα 35€ (C). Με πωλήσεις μόνο τοις μετρητοίς, πωλεί 300 μονάδες (Q). Αν 
πωλήσει με πίστωση, η πιθανότητα είσπραξης (θ) είναι 90%, το προεξοφλητικό 
επιτόκιο (r) για την περίοδο πίστωσης είναι 3%, πωλεί ποσότητα 500 μονάδες με 
κόστος ανά μονάδα 55€ και χορηγεί την πίστωση για μία χρονική περίοδο.
Με πωλήσεις μόνο τοις μετρητοίς έχει κέρδος:
(P - C) * Q = (90€ - 35€) * 300 = 16.500€
Με πωλήσεις με πίστωση:
θ * (P * Q) = 0,9 * (90€ * 500) = 40.500€
Τα έσοδα της είναι:  
C * Q = 55€ * 500 = 27.000€
Και το κόστος είναι: 
ΚΠΑ = (-C * Q) + (θ * (P*Q) / (1+r)) = 11.820€
Άρα, συμφέρει την επιχείρηση να πωλεί μόνο τοις μετρητοίς, γιατί το κέρδος της 
είναι υψηλότερο.

Οι παράμετροι που διαμορφώνουν την τελική απόφαση της επιχείρησης είναι:

• Η καθυστέρηση κατά την είσπραξη των εσόδων από τις πωλήσεις, γιατί τα μετρητά 
εισπράττονται σε μελλοντικό χρόνο.

• Η πιθανότητα είσπραξης των εσόδων, που σχετίζεται με την πιστοληπτική ικανό-
τητα του πελάτη.

• Το ύψος του προεξοφλητικού επιτοκίου.

• Το αυξανόμενο κόστος από την πίστωση, που όμως η επιχείρηση οφείλει να πληρώσει 
στο παρόν. 

• Η πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη είναι πολύ σημαντική για την επιχείρηση. Αφού 

*
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ελεγχθεί η πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, η επιχείρηση, προτού προχωρήσει 
στην πώληση με πίστωση, εξετάζει αν ο πελάτης συγκεντρώνει τα πέντε χαρακτηρι-
στικά των πιστώσεων, τα οποία είναι:

1. Ο χαρακτήρας: αν είναι φερέγγυος και θα ξεπληρώσει το χρέος του.

2. Η ικανότητα: αν είναι σε θέση να πληρώσει εμπρόθεσμα την υποχρέωσή του.

3. Το κεφάλαιο: αν έχει αρκετά κεφάλαια, ώστε σε περίπτωση ανάγκης να 
εξοφλήσει το χρέος μέσω αυτών.

4. Το ενέχυρο: αν έχει ενέχυρο ως εγγύηση για την πίστωση που θα του χορηγηθεί.

5. Οι συνθήκες που συνοδεύουν την πίστωση και θα υποχρεώσουν τον πελάτη 
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

Μια άλλη σημαντική παράμετρος σε αυτή την ανάλυση αποτελεί και η πολιτική είσπραξης 
των πιστώσεων που αναφέρεται σε εκείνες τις ενέργειες στις οποίες η επιχείρηση προβαίνει, 
προκειμένου να εισπράξει από τους πελάτες της τις πιστώσεις που έχουν λήξει και δεν έχουν 
εξοφληθεί. Η επιχείρηση θα πρέπει να οργανώσει και να διαχειριστεί τις πιστώσεις της με 
τρόπο που να διευκολύνει την άντληση πληροφοριών όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Ένας 
τέτοιος τρόπος είναι η ανάλυση της μέσης περιόδου είσπραξης των πιστώσεων.

Η μέση περίοδος είσπραξης, υπολογίζει τη μέση περίοδο που απαιτείται, για να εξοφλήσουν 
οι πελάτες τις πιστώσεις τους. Πρέπει όμως πρώτα να βρεθούν οι μέσες ημερήσιες πωλήσεις, 
χρησιμοποιώντας το παρακάτω τύπο:

ΜΗΠ = (Q * P) / 365 ημέρες

όπου:
ΜΗΠ, οι μέσες ημερήσιες πωλήσεις.
Q, η πωλούμενη ποσότητα.
P, η τιμή πώλησης.

Παράδειγμα 

Επιχείρηση πωλεί σε ετήσια βάση 250.000 μονάδες προϊόντος προς 70€ ανά μονάδα, 
οι μέσες ημερήσιες πωλήσεις της θα είναι:
Μέσες Ημερήσιες Πωλήσεις: ΜΗΠ = (250.000€ * 70€) / 365 ημέρες = 47.945€
Η μέση περίοδος είσπραξης, αν οι εισπρακτέοι λογαριασμοί πελατών φτάσουν το 
1.198.625€, είναι:
Σύνολο Εισπρακτέων Λογαριασμών / Μέσες Ημερήσιες = 1.198.625€ / 47.945€ = 25 ημέρες
Δηλαδή, κατά μέσο όρο η επιχείρηση εισπράττει κάθε πίστωση που χορηγεί σε 25 ημέρες. 

*



226

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα

7.6.6 Η διαχείριση των αποθεμάτων
Στη συνέχεια, ακολουθεί η εξέταση διαχείρισης αποθεμάτων. Τα αποθέματα που διατηρεί 
μία επιχείρηση περιλαμβάνουν τις πρώτες ύλες, τα ημικατεργασμένα προϊόντα και τα έτοιμα 
προϊόντα. Είναι απαραίτητα για την ομαλή της λειτουργία, όμως παράλληλα η διαχείρισή τους 
είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αν η επιχείρηση έχει μεγαλύτερα αποθέματα από όσα χρειάζεται, 
θα αναγκαστεί να πωλήσει το προϊόν της σε χαμηλότερη τιμή. Αν δεν έχει αρκετά αποθέματα, 
χάνει έσοδα, γιατί πραγματοποιεί λιγότερες πωλήσεις. Τρεις είναι οι κατηγορίες κόστους που 
συνδέονται με τα αποθέματα: 

1. Κόστη διακράτησης: περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα κόστη που βαρύνουν τα αποθέ-
ματα που η επιχείρηση διατηρεί. Τέτοια είναι το κόστος αποθήκευσης, ασφάλειας 
των αποθεμάτων, οι φόροι κτήσης, αποσβέσεις και απαξίωση αποθεμάτων, κ.τ.λ.

2. Κόστη παραγγελίας, αποστολής και παραλαβής: είναι τα κόστη που προκύπτουν 
από την παραγωγή των προϊόντων, την παράδοση των παραγγελιών και τη μετα-
φορά των προϊόντων στους πελάτες.

3. Κόστη έλλειψης αποθεμάτων: περιλαμβάνονται οι απώλειες εσόδων από χαμηλές 
πωλήσεις, η δυσαρέσκεια που δημιουργείται σε πελάτες που δεν μπορούν να 
προμηθευτούν τα προϊόντα της και η μεταβολή στο πρόγραμμα παραγωγής. 

Το κόστος παραγγελίας συνδέεται αρνητικά με το κόστος διακράτησης. Όταν η επιχείρηση 
παραγγέλνει μεγάλες ποσότητες αποθεμάτων, ναι μεν μειώνει το κόστος παραγγελίας, αλλά 
παράλληλα αυξάνει το κόστος διακράτησης. 

Παράδειγμα

Επιχείρηση χρησιμοποιεί ετησίως S = 5.000 μονάδες των αποθεμάτων της. Κάθε 
παραγγελία έχει κόστος F = 800€ και κάθε μονάδα που διακρατείται κοστίζει C = 200€. 
Το μέσο απόθεμα θα είναι: Q / 2 = 100
Ο αριθμός των παραγγελιών θα είναι: S / Q = 5.000 / 200 = 25
Το κόστος παραγγελίας θα είναι: F * (S / Q) = 800 * (5.000 / 200) = 20.000€
Το κόστος διακράτησης θα είναι:  C * (Q / 2) = 200€ * (200 / 2) = 20.000€
Το συνολικό κόστος θα είναι:  TC = 20.000€ + 20.000€ = 40.000€

Στο επίπεδο της οικονομικής ποσότητας παραγγελίας το κόστος διακράτησης είναι πάντοτε ίσο 
με το κόστος παραγγελίας.

Ας υποθέσουμε ότι επιθυμούμε να διαχειριστούμε αποθέματα, αλλά με την παρουσία αβεβαιό-
τητας. Το υπόδειγμα υποθέτει ότι η επιχείρηση έχει σταθερό ρυθμό πωλήσεων και ότι τα αποθέ-
ματα αντικαθίστανται άμεσα. Υπάρχει αβεβαιότητα στο ρυθμό πωλήσεων και στην ταχύτητα αντι-
κατάστασης των αποθεμάτων. Για αυτό η επιχείρηση μπορεί να διακρατεί τα λεγόμενα αποθέματα 
ασφαλείας. Έτσι, για να καθορισθεί το σημείο παραγγελίας οφείλει να συμπεριλάβει τα αποθέματα 
ασφαλείας, την ποσότητα της ημερήσιας χρήσης και το χρόνο παράδοσης από τον προμηθευτή.

*
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Σημείο παραγγελίας = Χρόνος παράδοσης * Ποσότητα ημερήσιας χρήσης + Απόθεμα ασφαλείας. 

Συνολικό κόστος = Κόστος παραγγελίας + Κόστος διάθεσης + Κόστος έλλειψης αποθεμάτων

Το αναμενόμενο κόστος έλλειψης αποθεμάτων είναι ίσο με την πιθανότητα έλλειψης επί το 
κόστος έλλειψης. Το κόστος αυτό συνδέεται με το απόθεμα ασφαλείας. Ένα υψηλό απόθεμα 
μειώνει το κόστος έλλειψης, αλλά αυξάνει το κόστος διακράτησης, αφού στο μέσο επίπεδο 
αποθέματος πρέπει να προστεθεί και το απόθεμα ασφαλείας. 

Παράδειγμα 

Λαμβάνοντας τα δεδομένα του αρχικού παραδείγματος της προηγούμενης ενότητας, 
δηλαδή, S = 5.000, F = 800€ και C = 200€, αναζητείται το επίπεδο οικονομικής παραγ-
γελίας με αβεβαιότητα. Θεωρείται ακόμα ως δεδομένο ότι ο χρόνος παράδοσης είναι 
2 ημέρες και η ποσότητα της ημερήσιας χρήσης είναι 30 μονάδες και λαμβάνονται 
διάφορα επίπεδα αποθεμάτων ασφαλείας, όπως δείχνει ο πίνακας 2.

Σημείο παραγγελίας = 2 * 30 + Απόθεμα ασφάλειας
Μέσο απόθεμα = 100 + Απόθεμα ασφάλειας
Κόστος διακράτησης = Μέσο απόθεμα * 200€

Συνολικό κόστος  = Κόστος έλλειψης + Κόστος διακράτησης + Κόστος παραγγελίας  

Το κόστος έλλειψης βασίζεται σε εκτιμήσεις της επιχείρησης, ενώ το κόστος παραγγελίας είναι 
το ίδιο με πριν. Παρατηρώντας τον πίνακα φαίνεται ότι το ιδανικό επίπεδο αποθεμάτων από 
αυτά που δοκίμασε η επιχείρηση είναι οι 20 μονάδες. Αυτό το επίπεδο αντιστοιχεί στο χαμηλό-
τερο συνολικό κόστος.

7.6.7 Διαχείριση αποθεμάτων
Ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο σύστημα στη διαχείριση αποθεμάτων είναι το σύστημα Just in 
Time. Στόχος του συστήματος Just in Time είναι η μείωση και των τριών ειδών αποθεμάτων. 
Κατά το Just in Time, οι πρώτες ύλες παραγγέλνονται και παραλαμβάνονται λίγες ώρες προτού 
τις χρειαστεί η επιχείρηση. Οπότε μειώνεται ο όγκος των αποθεμάτων, ενώ αυξάνεται και ο 
αριθμός των παραγγελιών πρώτων υλών. 

*
Πίνακας 2. Κόστη της εταιρείας για διάφορα επίπεδα του  

σημείου παραγγελίας και του αποθέματος ασφαλείας. 

Σημείο
παραγ-
γελίας

Απόθεμα
ασφαλείας 

Μέσο
απόθεμα

Κόστος 
έλλειψης

Κόστος
διακρά- 
τησης

Κόστος
παραγ-
γελίας

Συνολικό
κόστος

60 0 100 15.000€ 20.000€ 20.000€ 55.000€

80 20 120 8.000€ 24.000€ 20.000€ 52.000€

110 50 150 3.000€ 30.000€ 20.000€ 53.000€
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Για να λειτουργήσει το σύστημα απαιτείται ένα καλό επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα στην 
επιχείρηση και τους προμηθευτές της. Απαραίτητο είναι να έχει σχεδιαστεί ένα πολύ καλό και 
με ακρίβεια πλάνο παραγωγής, για να μπορεί να γνωρίζει κάθε στιγμή το ύψος των αποθε-
μάτων της και τις ανάγκες για παραγγελίες πρώτων υλών. 

Επίσης αξίζει να αναφερθεί ότι το σύστημα Out-Sourcing, σύμφωνα με το οποίο η επιχείρηση 
ωφελείται όταν αγοράζει έτοιμα εξαρτήματα, που χρησιμοποιεί στην παραγωγή του προϊόντος 
της, παρά όταν τα κατασκευάζει η ίδια. Έτσι αγοράζοντας έτοιμα εξαρτήματα, έχει λιγότερο 
κόστος. Συχνά το σύστημα Out-Sourcing συνδυασμένο με το Just in Time μειώνει το επίπεδο 
αποθεμάτων που διατηρεί η επιχείρηση σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα. 

Μία άλλη μέθοδος είναι το σύστημα ABC, το οποίο χωρίζει σε τρεις κατηγορίες τα αποθέματα, 
ανάλογα με τη σπουδαιότητα και την αξία τους:

1. Στην κατηγορία Α, ανήκουν τα αποθέματα που κοστίζουν περισσότερο και αντι-
στοιχεί το 15% του συνόλου των αποθεμάτων, που όμως αντιπροσωπεύει το 75% 
της συνολικής αξίας των αποθεμάτων. 

2. Στην κατηγορία Β περιλαμβάνεται το 35% της ποσότητας των αποθεμάτων που 
καταλαμβάνουν το 20% της συνολικής αξίας. 

3. Στην κατηγορία C αντιστοιχεί το 50%, με αξία μόλις 5% της συνολικής. 

Η επιχείρηση θα δαπανήσει περισσότερο χρόνο και χρήμα για τη διαχείριση των αποθεμάτων 
της Α κατηγορίας, γιατί αυτή έχει τη μεγαλύτερη αξία, ενώ δε θα διαχειριστεί με τόση προσοχή 
τα αποθέματα της C που έχουν τη χαμηλότερη αξία. 

Τέλος, χρησιμοποιούνται από πλήθος επιχειρήσεων ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες της 
εκάστοτε επιχείρησης, συστήματα με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όταν η επιχείρηση 
παράγει πολλών ειδών προϊόντα, διευκολύνεται στη διαχείριση των αποθεμάτων όταν χρησι-
μοποιεί συστήματα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Μπορεί να γίνει πιο λεπτομερής έλεγχος 
των αποθεμάτων κάθε προϊόντος, όταν η επιχείρηση έχει να κάνει με ένα μεγάλο αριθμό 
προμηθευτών. Όταν τα αποθέματα μειωθούν, η επιχείρηση ενημερώνεται άμεσα και πραγ-
ματοποιεί ταχύτερα και ευκολότερα τις νέες παραγγελίες από τους προμηθευτές της χωρίς να 
δημιουργηθούν προβλήματα ή καθυστερήσεις στην παραγωγική διαδικασία.

Στη συνέχεια, ακολουθεί η μελέτη του κομματιού που αφορά στον ταμειακό προγραμματισμό. 

7.6.8 Ταμειακός προγραμματισμός
Ο ταμειακός προγραμματισμός στοχεύει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των μετρητών 
που διαθέτει η επιχείρηση. Η διακράτηση μετρητών δεν προσφέρει απόδοση στην επιχείρηση, 
σε αντίθεση με την τοποθέτηση τους σε τίτλους και αξιόγραφα που είναι εύκολα ρευστοποιή-
σιμοι και έχουν και απόδοση. Οι λόγοι για τη διακράτηση μετρητών είναι: α) το κίνητρο για την 
πραγματοποίηση συναλλαγών και β) το υποχρεωτικό υπόλοιπο καταθέσεων στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς όψεως. Όταν οι αποδόσεις των αξιογράφων είναι υψηλές συμφέρει την επιχεί-
ρηση να διακρατεί λιγότερα μετρητά και να αγοράζει περισσότερα αξιόγραφα. Επίσης, οι μικρές 
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και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις διακρατούν μεγάλες ποσότητες μετρητών αναλογικά με τις 
μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις. 

Στο σημείο αυτό, θα γίνει αναφορά στην είσπραξη και πληρωμή μετρητών. Ο όρος float, που 
χρησιμοποιείται παρακάτω, εκφράζει τη διαφορά στους λογαριασμούς της επιχείρησης και 
τους λογαριασμούς της τράπεζας, που απεικονίζουν τις ταμειακές ροές της επιχείρησης. 

Παράδειγμα 

Επιχείρηση έχει καταθέσεις όψεως αξίας 15.000€ και εκδίδει επιταγή 15.000€. Οι λογα-
ριασμοί ταμειακών ροών της επιχείρησης θα εμφανίσουν αυτήν τη μείωση αμέσως, 
αντίθετα, η τράπεζα θα σημειώσει τη μείωση τη στιγμή που η επιταγή θα προσκομι-
στεί στα ταμεία της για είσπραξη. Το float πριν την έκδοση της επιταγής είναι:
Float = 15.000€ (λογαριασμός όψεως στα βιβλία της τράπεζας) - 15.000€ (λογαρια-
σμός όψεως στα βιβλία της επιχείρησης) = 0
Το float μετά την έκδοση της επιταγής είναι:
Float = 15.000€ (λογαριασμός όψεως στα βιβλία της τράπεζας) - 0€ (λογαριασμός 
όψεως στα βιβλία της επιχείρησης) = 15.000€.
Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση έχει float 15.000€, το οποίο και μπορεί να εκμε-
ταλλευτεί π.χ. επενδύοντας.

Όταν εισπράττει μετρητά το float λειτουργεί σε βάρος της, γιατί η αύξηση στα βιβλία γίνεται 
νωρίτερα από εκείνη στην τράπεζα και επομένως δεν μπορεί η επιχείρηση να χρησιμοποιήσει 
τα μετρητά. Για το λόγο αυτό το float είσπραξης είναι αρνητικό.

Καθαρό float = float είσπραξης + float πληρωμής 

Ιδανικό για τη διαχείριση των μετρητών θα ήταν η επιχείρηση να μειώσει το float των εισπράξεων 
και να αυξήσει το float των πληρωμών της. Η αποτελεσματική διαχείριση του float μπορεί να 
αποδειχθεί κερδοφόρα για την επιχείρηση. Το float των εισπράξεων αποτελείται από τρία μέρη:

1. Το float του ταχυδρομείου (mail float): προέρχεται από το χρονικό διάστημα που οι 
εισπρακτέες και πληρωτέες επιταγές καθυστερούν στο ταχυδρομικό σύστημα.

2. Το float επεξεργασίας (in-house processing float): περιλαμβάνει όλο το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται από τη στιγμή που ο παραλήπτης θα λάβει την επιταγή 
μέχρι τη στιγμή που θα την εμφανίσει στην τράπεζα για είσπραξη.

3. Το float διαθεσιμότητας (availability float): αναφέρεται στο χρόνο που χρειάζεται η 
τράπεζα για να εκκαθαρίσει την επιταγή. 

Στόχος της επιχείρησης είναι να μειώσει και τα τρία μέρη του float είσπραξης με τη χρήση 
διαφόρων συστημάτων είσπραξης μετρητών, όπως:

• Με το σύστημα των ταχυδρομικών θυρίδων, η επιχείρηση διατηρεί μία ταχυδρο-
μική θυρίδα στην οποία και ταχυδρομούν οι πελάτες τις επιταγές τους (μειώνεται 
το float ταχυδρομείου και το float επεξεργασίας). 

*
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• Με τη χρήση μίας τράπεζας συγκέντρωσης, τα γραφεία πωλήσεων της επιχείρησης 
καταθέτουν τα μετρητά σε μία τοπική τράπεζα. Στη συνέχεια, τα υπερβάλλοντα 
κεφάλαια αυτών των τοπικών λογαριασμών καταθέτονται σε μία τράπεζα συγκέ-
ντρωσης, η οποία και αναλαμβάνει τη μεταφορά τους (μειώνεται το float ταχυδρο-
μείου και τα αδιάθετα κεφάλαια επενδύονται). 

Όσον αφορά στο float των πληρωμών είναι επωφελές για την επιχείρηση να το αυξήσει. Αυτό 
μπορεί να το πετύχει αυξάνοντας το float του ταχυδρομείου, τις διαδικασίες επεξεργασίας των 
επιταγών και συγκέντρωσης των κεφαλαίων. Ακόμα μπορεί να καθυστερήσει τις πληρωμές της, 
εκδίδοντας τις επιταγές της σε μία γεωγραφικά απομακρυσμένη τράπεζα, καθυστερώντας έτσι 
το χρόνο εκκαθάρισης.

Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το λογαριασμό μηδενικού υπολοίπου. Αυτός είναι ένας 
λογαριασμός που έχει μηδενικό υπόλοιπο όταν εκδίδονται οι επιταγές. Τη χρονική στιγμή που 
αυτές πληρώνονται, αυτόματα κατατίθεται το αντίστοιχο ποσό στο λογαριασμό μηδενικού 
υπολοίπου. Αν μία επιχείρηση έχει πλεονάζοντα κεφάλαια θα μπορούσε να τα επενδύσει σε 
βραχυπρόθεσμα αξιόγραφα και να λάβει κάποια απόδοση, αντί να τα κρατά σε αδράνεια. 
Επιχειρήσεις που έχουν εποχική λειτουργία μπορούν να αγοράζουν αξιόγραφα όταν πραγμα-
τοποιούν πλεονάσματα και να πωλούν αξιόγραφα για να καλύψουν τα ελλείμματα που προκύ-
πτουν το διάστημα που οι πωλήσεις τους είναι χαμηλές. Τα βραχυπρόθεσμα αξιόγραφα χαρα-
κτηρίζονται από:

• τη λήξη του αξιόγραφου,

• τον ενδεχόμενο κίνδυνο να καθυστερήσουν ή να μη γίνουν οι πληρωμές και να μην 
αποδοθεί η απόδοση,

• το βαθμό ρευστότητας του αξιόγραφου και

• τη φορολογία.

Ο ταμειακός προγραμματισμός βασικά στηρίζεται στη σχέση ανταλλαγής ανάμεσα στο κόστος 
διακράτησης μετρητών και στο κόστος διακράτησης αξιόγραφων. 

7.6.9 Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση
Τέλος, θα γίνει αναφορά στο κομμάτι της βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης και με αυτό θα 
κλείσει η ενότητα του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού. Η βραχυχρόνια χρηματοδότηση 
είναι ένα μέσο για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών της επιχείρησης και περιλαμβάνει 
τα χρηματοδοτικά μέσα που προσφέρουν κεφάλαια που πρέπει να εξοφληθούν σε 1 χρόνο.

Η επιχείρηση καταφεύγει στο βραχυπρόθεσμο δανεισμό για να καλύψει τις εποχικές της 
ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, τα έκτακτα έξοδα που τυχόν προκύπτουν και για να καλύψει 
το λειτουργικό της κόστος, όταν η κερδοφορία δεν επαρκεί. Καταφεύγει σε τράπεζες ή/και 
μη τραπεζικούς οργανισμούς για βραχυπρόθεσμο δανεισμό, διότι το βραχυπρόθεσμο δάνειο 
λαμβάνεται πολύ γρηγορότερα από ότι το μακροπρόθεσμο. Οι πιο συνηθισμένες μορφές 
βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης είναι: α) τα βραχυπρόθεσμα δάνεια τραπεζών, β) τα πιστω-
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τικά όρια, γ) τα πιστωτικά σημειώματα, δ) οι επιταγές αποδοχής τράπεζας, ε) οι αντίστροφες 
συμφωνίες επαναγοράς, στ) τα εμπορικά ομόλογα, ζ) οι εμπορικές πιστώσεις, η) τα δάνεια με 
ενέχυρα λογαριασμούς εισπρακτέους και αποθέματα και θ) οι δεδουλευμένοι λογαριασμοί. 

Παράδειγμα 

Επιχείρηση αγόρασε πρώτες ύλες με πίστωση και με όρο πωλήσεων <2/10 καθαρές 
30>. Αν η επιχείρηση έχει ανάγκη από μετρητά έχει δύο επιλογές:

1. Mπορεί να εξοφλήσει την πίστωση στις 30 ημέρες, χάνοντας την έκπτωση.
2. Mπορεί να εξοφλήσει σε 10 ημέρες λαμβάνοντας την έκπτωση και στη 

συνέχεια να λάβει δάνειο από τράπεζα. 
Για να επιλέξει θα πρέπει να βρει ποια επιλογή έχει το χαμηλότερο κόστος. Δηλαδή, 
αν μπορεί η επιχείρηση να λάβει δάνειο για τις 20 ημέρες (30 - 10) με επιτόκιο χαμη-
λότερο από το κόστος της πίστωσης, θα λάβει το δάνειο, αν όχι δεν θα το λάβει και 
θα εξοφλήσει το λογαριασμό στη λήξη του.  
Έστω ότι η επιχείρηση αγοράζει με πίστωση και με τον παραπάνω όρο, εμπορεύματα 
αξίας 10.000€. Αν η επιχείρηση λάβει την έκπτωση θα κερδίσει: 10.000€ x 2% = 200€
Επομένως, θα πληρώσει 9.800€, που σημαίνει ότι το κόστος της πίστωσης είναι:  
(200€ / 9.800€) * 100% = 2,04%
Αν η επιχείρηση μπορεί να λάβει δάνειο για 20 ημέρες με επιτόκιο χαμηλότερο του 
2,04%, θα εξοφλήσει μέσα σε δέκα ημέρες λαμβάνοντας την πίστωση και θα δανει-
στεί για τις υπόλοιπες ημέρες. 

7.6.10 Αξιολόγηση επενδύσεων
Επειδή στις περισσότερες επιχειρήσεις υπάρχουν συνήθως περισσότερα επενδυτικά σχέδια 
από αυτά που η επιχείρηση μπορεί να αναλάβει, οι προτάσεις θα πρέπει να ιεραρχηθούν και 
να αξιολογηθούν. Υπάρχουν οι εξής εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης:

• Η Περίοδος Είσπραξης Κεφαλαίου (ΠΕΚ).

• Η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ).

• Η Προεξοφλημένη Περίοδος Είσπραξης Κεφαλαίου (ΠΠΕΚ).

• Ο Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης (ΕΣΑ).

Η άριστη επιλογή των επενδυτικών σχεδίων της επιχείρησης θα πρέπει να διέπεται από τα εξής 
τέσσερα χαρακτηριστικά:

1. Να λαμβάνει υπόψη όλες τις χρηματορροές. 

2. Να προεξοφλεί τις μελλοντικές χρηματορροές με το κατάλληλο κόστος ευκαιρίας 
του κεφαλαίου. 

3. Να επιλέγει επενδύσεις οι οποίες μεγιστοποιούν τον πλούτο των μετόχων. 

4. Να επιτρέπει στους διαχειριστές να εξετάζουν κάθε επενδυτικό σχέδιο ανεξάρτητα 
από τα υπόλοιπα.

*
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7.6.1ο.1 Μέθοδος Περιόδου Είσπραξης Κεφαλαίου (ΠΕΚ)
Η μέθοδος της Περιόδου Είσπραξης Κεφαλαίου (ΠΕΚ) αποτελεί ένα κριτήριο αξιολόγησης. Η 
μέθοδος αυτή συνίσταται στον υπολογισμό του χρόνου που απαιτείται προκειμένου η επιχεί-
ρηση να ανακτήσει τουλάχιστον τη δαπάνη του αρχικού κεφαλαίου του επενδυτικού σχεδίου. 
Χρησιμοποιείται κυρίως όταν:

Α) η επιχείρηση πρέπει να αξιολογήσει ένα μόνο σχέδιο και η αποδοχή ή η απόρριψή 
του εξαρτάται από τον περιορισμό της είσπραξης της αρχικής δαπάνης και 

Β) η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα εναλλακτικά αμοι-
βαίως αποκλειόμενα σχέδια. 

Για παράδειγμα, μια επιχείρηση πρέπει να αποφασίσει αν θα αναλάβει ή όχι ένα επενδυτικό 
σχέδιο με τον περιορισμό ότι θα πρέπει να αποπληρώσει το αρχικό του κεφάλαιο μέσα σε τρία 
χρόνια το πολύ. Οι χρηματορροές του επενδυτικού σχεδίου φαίνονται στον πίνακα 3:

Παρατηρούμε ότι το σχέδιο εξοφλεί το αρχικό του κεφάλαιο μέσα στα τρία πρώτα χρόνια από 
τη στιγμή της ανάληψής του. Αναλυτικότερα, προσθέτουμε τις εισροές του πρώτου έτους, 
2.500€, συν την εισροή του δεύτερου έτους, 4.166€, συν του τρίτου, 4.166€, οι οποίες συνολικά 
ισούνται με 10.833€, δηλαδή με 833€ περισσότερα από την αρχική επένδυση. Επομένως, κατα-
λαβαίνουμε ότι για να αποπληρώσει η επιχείρηση το κεφάλαιό της θέλει κάτι λιγότερο από 
τρία έτη. Συνεπώς, η επιχείρηση θα αναλάβει το συγκεκριμένο σχέδιο.

7.6.10.1.1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ΠΕΚ

Καταρχάς είναι μια είναι γρήγορη και απλή στην εφαρμογή της μέθοδος αξιολόγησης επενδύ-
σεων. Σε δεύτερο στάδιο στην ΠΕΚ δε χρειάζεται να γίνει πρόβλεψη των χρηματορροών για 
όλη τη διάρκεια ζωής του σχεδίου, δεδομένου ότι όσο πιο μακρινός είναι ο χρονικός ορίζοντας 
εκπνοής του σχεδίου, τόσο πιο δύσκολη είναι η πρόβλεψη των μελλοντικών χρηματορροών για 
την επιχείρηση. Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εταιρείες, οι οποίες έχουν περιορισμένα 
κεφάλαια αλλά καλές επενδυτικές ευκαιρίες, όπως για παράδειγμα μικρές εταιρείες με καλές 
προοπτικές ανάπτυξης αλλά περιορισμένη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές. Στα μειονεκτήματα 
της ΠΕΚ μπορούν να συμπεριληφθούν το ότι δεν καταφέρνει να συνυπολογίσει όλες τις μελλο-
ντικές χρηματορροές που αποφέρει ένα επενδυτικό σχέδιο στην επιχείρηση. Ακόμη, η ΠΕΚ δεν 
προεξοφλεί κατάλληλα τις χρηματορροές, με αποτέλεσμα να μένουν εκτός απόφασης στοιχεία 
τα οποία είναι καθοριστικά για την καταλληλότητα μιας επιλογής. Επίσης, για δύο διαφορε-

Επενδυτικό Σχέδιο

Έτος 0 1 2 3 4

Χρηματορροή - 10.000 + 2.500 + 4.166 + 4.166 3.333

Πίνακας 3. Χρηματορροές επενδυτικού σχεδίου.
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τικά επενδυτικά σχέδια, αν η περίοδος είσπραξης κεφαλαίου είναι η ίδια, τότε ανεξάρτητα και 
πάλι από τις υπόλοιπες χρηματορροές μετά την περίοδο είσπραξης του αρχικού κεφαλαίου, η 
επιχείρηση θα ήταν αδιάφορη μεταξύ των δύο σχεδίων. Tέλος, δεν μπορεί να αποφανθεί για 
τη σωστή επιλογή της επιχείρησης στην περίπτωση που υπάρχουν, τόσο ανεξάρτητα, όσο και 
αμοιβαίως αποκλειόμενα επενδυτικά σχέδια, από τα οποία η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει 
συνδυαστικά. 

7.6.10.2 Μέθοδος Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ)
Η μέθοδος της ΚΠΑ έγκειται στην εύρεση της Π.Α των προσδοκώμενων καθαρών χρηματορ-
ροών μιας επένδυσης, προεξοφλημένων στο κόστος κεφαλαίου και αφαιρώντας από αυτή το 
κόστος της αρχικής δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου. Αν πρόκειται για ανεξάρτητα επενδυ-
τικά σχέδια, τότε γίνεται δεκτό αν η καθαρή παρούσα αξία είναι θετική. Αν είναι αρνητική, τότε 
θα πρέπει να απορριφθεί. Αν πρόκειται για αμοιβαίως αποκλειόμενα επενδυτικά σχέδια, τότε 
επιλέγεται εκείνο με τη μεγαλύτερη ΚΠΑ. 

7.6.10.2.1 Πλεονεκτήματα της ΚΠΑ

Οι χρηματορροές προεξοφλούνται με το κατάλληλο, καθορισμένο από την αγορά κόστος ευκαι-
ρίας του κεφαλαίου προκειμένου οι Π.Α. των χρηματορροών να προσδιοριστούν με ακρίβεια. Ένα 
επενδυτικό σχέδιο με μηδενική ΚΠΑ είναι εκείνο το οποίο αποδίδει εκείνες τις χρηματορροές που 
είναι αρκετές ούτως ώστε να αποζημιωθούν οι δανειστές και οι μέτοχοι της επιχείρησης.

Ένας από τους βασικούς λόγους που καθιστούν το κριτήριο της ΚΠΑ σημαντικό για τις επενδυ-
τικές αποφάσεις είναι ακριβώς αυτή η άμεση σύνδεση μεταξύ του πλούτου των μετόχων και της 
ΚΠΑ.

7.6.10.3 Μέθοδος Προεξοφλημένης Περιόδου Είσπραξης Κεφαλαίου (ΠΠΕΚ)
Η ΠΠΕΚ είναι μια ρεαλιστικότερη προέκταση της απλής μεθόδου περιόδου είσπραξης του 
αρχικού κεφαλαίου, με τη διαφορά ότι η ΠΠΕΚ καταδεικνύει την περίοδο που χρειάζεται ούτως 
ώστε το άθροισμα των χρηματορροών που προεξοφλούνται στο κόστος κεφαλαίου να ισούται 
με την παρούσα αξία της αρχικής δαπάνης. Η βασική διαφορά επομένως με τον απλό ΠΕΚ είναι 
ότι χρησιμοποιεί τον κατάλληλο προεξοφλητικό παράγοντα προκειμένου να βρει την Π.Α. και 
ύστερα βλέπουμε πόσο χρόνο χρειάζεται για τις προεξοφλημένες χρηματορροές να εξισωθούν 
με την αρχική επένδυση.

7.6.10.4 Μέθοδος Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης (ΕΣΑ)
Ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης είναι η μέθοδος αξιολόγησης επενδύσεων, η οποία συνί-
σταται στην εύρεση του προεξοφλητικού εκείνου επιτοκίου, το οποίο εξισώνει την παρούσα 
αξία των προσδοκώμενων μελλοντικών χρηματορροών με το αρχικό κόστος της επένδυσης.
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7.7 Μακροχρόνια χρηματοδότηση
Στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να αποκτήσουν χρηματοδότηση για να υλοποιήσουν επεν-
δυτικά πλάνα και να μεγιστοποιήσουν την αξία τους, σημαντικός είναι ο ρόλος της μακροχρό-
νιας χρηματοδότησης. Οι τρόποι που μια επιχείρηση έχει πρόσβαση στο χρήμα χωρίζονται σε 
δυο βασικές κατηγορίες και παράλληλα υπάρχουν και ορισμένες άλλες εναλλακτικές μορφές 
χρηματοδότησης.

Ξεκινώντας από την πρώτη κατηγορία που έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση με έκδοση κοινών 
μετοχών, θα πρέπει αρχικά να εξεταστεί ο φυσικός χώρος των μετοχών, δηλαδή το Χρηματιστήριο.

Η ιστορία του Χρηματιστηρίου ξεκινάει από τη Βόρεια Ευρώπη κατά το 16ο και 17ο αιώνα 
όπου οι χώρες ξεφεύγουν από τα πρότυπα της φεουδαρχικής αντίληψης και υπεισέρχονται 
στην αστική οργάνωση. Εκεί αναπτύχθηκαν τα πρώτα χρηματιστηριακά κέντρα, όπως του 
Άμστερνταμ, της Γενεύης και της Φραγκφούρτης. 

Οι επενδυτές επιθυμούσαν να έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική συμμετοχή στα κέρδη 
των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και ευκολότερη απαλλαγή τους από τους τίτλους που δε 
θεωρούσαν πλέον επιθυμητούς. Έτσι, η πρώτη θεμελιακή αλλαγή ήταν η δυνατότητα ανταλλα-
ξιμότητας και μεταβίβασης των τίτλων, μέσα από μια οργανωμένη αγορά. Η δεύτερη μεγάλη 
αλλαγή ήταν η κατοχύρωση της συμμετοχής των επενδυτών στα κέρδη μιας επιχείρησης, μέσω 
της κατοχύρωσης του θεσμού της Α.Ε. Τέλος, ύστερα από τη λήξη του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, 
οι χρηματιστηριακές αποδόσεις συνδέθηκαν ιδιαίτερα με τον πιστωτικό κίνδυνο, με αποτέ-
λεσμα ένας υψηλός πιστωτικός κίνδυνος να συνοδεύεται, από υψηλότερες αποδόσεις.

Σήμερα, το Χρηματιστήριο ως θεσμός στοχεύει στην άντληση επενδυτικών κεφαλαίων, με 
επίσημα αναγνωρισμένα Χρηματιστήρια σε πάνω από 90 χώρες του κόσμου.

Ο ρόλος του Χρηματιστηρίου στη σημερινή οικονομία έχει να κάνει με τους εξής επιμέρους 
παράγοντες:

• Το μέγεθος Εθνικού Πλούτου: Το απόθεμα των χρηματιστηριακών τίτλων, παίζει 
σημαίνων ρόλο στον καθορισμό του εθνικού πλούτου, του ΑΕΠ, την παραγωγή και 
την απασχόληση μιας οικονομίας. Ένα υψηλό επίπεδο πλούτου, το οποίο προκύ-
πτει από τη διακράτηση χρηματιστηριακών τίτλων, έχει θετική επίδραση σε όλα τα 
μακροοικονομικά μεγέθη μιας οικονομίας. Για τη μέτρηση της σχέσης αυτής χρησι-
μοποιείται το σύνολο των χρηματιστηριακών τίτλων και της αξίας του ΑΕΠ. Αν μετα-
βληθεί η σχέση, υπάρχουν επιπτώσεις στα μεγέθη της παραγωγής, της απασχό-
λησης, της κατανάλωσης και της επένδυσης. Επιπλέον, το Χρηματιστήριο συμβάλει 
στην κατανομή εθνικού πλούτου. Οι επενδυτές κρατούν το μεγαλύτερο μέρος του 
πλούτου τους σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, επειδή χρειάζονται για 
τη διατήρηση του επιπέδου παραγωγής, απασχόλησης και του βιοτικού επιπέδου. 
Οι χρηματοοικονομικοί τίτλοι, κατανέμονται μεταξύ: α) των ατομικών επενδυτών, 
β) των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και γ) των μη-χρηματοπιστωτικών επιχει-
ρήσεων. Ανάλογα με το βαθμό συμμετοχής της κάθε κατηγορίας στη διανομή του 
πλούτου, το ποσοστό συμμετοχής των ατομικών επενδυτών διαφέρει σημαντικά 
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από χώρα σε χώρα, όντας ανάμεσα στο 28% (Ιταλία) και 65% (ΗΠΑ). 

• Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων: Πολλές χώρες βασίζουν ακόμα και σήμερα τη 
χρηματοδότησή τους στην κεφαλαιοποίηση των αδιανέμητων κερδών των επιχει-
ρήσεων και στον εξωτερικό δανεισμό. Μία επιχείρηση προκειμένου να χρηματοδο-
τήσει τα μακροχρόνια επενδυτικά της σχέδια έχει διαφορετικές επιλογές, προκει-
μένου να ικανοποιήσει τους στόχους της. 

Τα πλεονεκτήματα της εισαγωγής μιας επιχείρησης στο Χρηματιστήριο είναι κυρίως: α) η 
άμεση πρόσβαση σε κεφάλαια, β) η αυξημένη ρευστότητα, γ) οι δυνατότητες χρηματοδότησης 
εξαγορών - συγχωνεύσεων και δ) η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Υπάρχουν και ορισμένα 
μειονεκτήματα, όπως: α) το κόστος συναλλαγών, β) το κόστος εγγραφής και γ) το κόστος 
παρακολούθησης. 

Στο σημείο αυτό, αναφέρονται κάποιες βασικές έννοιες μικροδομής της χρηματιστηριακής 
αγοράς. Βασικός σκοπός και λειτουργική αρχή του Χρηματιστηρίου Αξιών, αποτελεί η διεξα-
γωγή αγοραπωλησιών χρηματοπιστωτικών τίτλων, όπως είναι οι μετοχές των Α.Ε. και τα χρεό-
γραφα. Για τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς, είναι 
απαραίτητη η ύπαρξη ενός συγκεκριμένου λειτουργικού οργανωτικού πλαισίου που να διευκο-
λύνει και να διασφαλίζει τις συναλλαγές. Στην προσπάθεια αύτη συμβάλλουν η πρωτογενής, η 
δευτερογενής και η παράλληλη αγορά.

Η πρωτογενής αγορά περιλαμβάνει δύο συμβαλλόμενους: α) τους επενδύτες και β) τις επιχει-
ρήσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην άντληση κεφαλαίων. Με τον τρόπο αυτό, οι εκδοθέντες 
χρηματοπιστωτικοί τίτλοι διατίθενται στην αγορά, μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες. Ενώ 
στη δευτερογενή αγορά, συνεχίζεται η διαπραγμάτευση των εισηγμένων μετοχών. Επίσης, η 
παράλληλη αγορά έχει σα ρόλο την προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με έντονη 
δυναμική και εξελικτική πορεία, που δε μπορούν να εισάγουν τις μετοχές τους στην κύρια. 
Ποιοι είναι όμως οι συμμετέχοντες στη χρηματιστηριακή αγορά;

Η ταξινόμηση των συμμετεχόντων φορέων στη χρηματιστηριακή αγορά, περιλαμβάνει τέσσερις 
(4) τύπους: 

1. τα νοικοκυριά, 

2. τις επιχειρήσεις,

3. το δημόσιο τομέα και 

4. τους ενδιάμεσους φορείς.

Οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους έργων, μέσα από την 
έκδοση και την πώληση των μετοχών τους.

Η δυνατότητα εισαγωγής στη χρηματιστηριακή αγορά, δίνεται μόνο στις εταιρίες, που ανήκουν 
στην κατηγορία των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.). Το σκεπτικό για τη διαφοροποίηση είναι ότι η 
εταιρική περιουσία ανήκει σε μεγάλο αριθμό μετόχων και δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση 
να αναπτύξει οικονομίες κλίμακας. 

Οι επενδυτές αποτελούν την κινητήρια δύναμη της χρηματιστηριακής αγοράς, με διαρκή 



236

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα

πληροφόρηση των τεκταινομένων στη χρηματιστηριακή αγορά. Η οικονομική συμπεριφορά 
των επενδυτών, διαφοροποιείται ανάλογα με την οικονομική ομάδα, τη συμπεριφορά τους 
απέναντι στον κίνδυνο, κ.ά. Οι επενδυτές κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

1. Επενδυτές με μακροχρόνιους επενδυτικούς στόχους, οι οποίοι δεν επηρεάζονται 
από τις διακυμάνσεις των τιμών της αγοράς. 

2. Κερδοσκόποι επενδυτές, οι οποίοι σε καθημερινή βάση προβαίνουν σε αγοραπω-
λησίες χρηματιστηριακών τίτλων.

3. Ειδικές κατηγορίες επενδυτών, οι οποίοι εκμεταλλεύονται ειδικές συγκυρίες και 
διακυμάνσεις της αγοράς. 

Οι μεσάζοντες αποτελούν μια κατηγορία συμμετεχόντων στη χρηματιστηριακή αγορά που 
προήλθε από την αύξηση των επενδυτικών αναγκών, και την εισδοχή νέων τεχνολογιών. Έτσι, 
λειτουργεί ένα ευρύτατο πλέγμα ενδιάμεσων φορέων, προσφέροντας συμβουλευτικές, συναλ-
λακτικές και χρηματοδοτικές διευκολύνσεις. Στην κατηγορία των μεσαζόντων ανήκουν:

1. Οι χρηματιστές, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των συναλλαγών.

2. Οι χρηματιστές που διενεργούν χρηματιστηριακές πράξεις.

3. Χρηματιστηριακές εταιρίες, οι οποίες αποτελούν κοινοπραξίες χρηματιστών.

4. Οι επενδυτικές τράπεζες, το κύριο έργο των οποίων είναι η διάθεση νέων μετοχών 
στο επενδυτικό κοινό.

5. Οι επενδυτικοί σύμβουλοι/αναλυτές που προσφέρουν επιστημονικές αναλύσεις 
για τη μεγιστοποίηση της πληροφόρησης των επενδυτών.

Το μέγεθος των επιχειρήσεων αυτών, τους επιτρέπει να παίζουν μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση 
και την εξέλιξη των χρηματιστηριακών αγορών. 

Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα, ο βασικότερος τρόπος χρηματοδότησης μιας επιχεί-
ρησης, μπορεί να γίνει με την έκδοση κοινών μετοχών. Η σημασία τους έγκειται, στο ότι αποδί-
δουν στον κάτοχο τους την υπολειμματική αξία της επιχείρησης, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 
τόσο σε μερίσματα, όσο και σε περιπτώσεις χρεοκοπίας. Οι μετοχές αποτελούν χρεόγραφα, τα 
οποία υπόσχονται κλασματικές πληρωμές στους κατόχους, έχοντας όμως ταυτόχρονη συμμε-
τοχή τόσο στα κέρδη, όσο και στις ζημιές της εταιρίας. 

Ο εναλλακτικός τρόπος μακροχρόνιας χρηματοδότησης είναι η έκδοση ομολογιών, που ουσια-
στικά πρόκειται για δανεισμό της επιχείρησης από επενδυτές που αγοράζουν τα ομόλογά της. 
Οι βασικές διαφορές ανάμεσα στις ομολογίες και τις κοινές μετοχές είναι:

• Οι ομολογίες έχουν ημερομηνία λήξης, κατά την οποία πρέπει να επιστραφούν, αντί-
θετα με τις μετοχές, οι οποίες δε λήγουν όσο συνεχίζει η λειτουργία της εταιρίας. 

• Σε περίπτωση χρεοκοπίας, προηγείται η κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρίας 
προς τους άλλους κεφαλαιοδότες με την εξής σειρά:

α) ομολογιούχοι, 
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β) προνομιούχοι μέτοχοι και 

γ) κοινοί μέτοχοι.

Οι ομολογιούχοι δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν χρέη, σε αντίθεση με τους κοινούς μετό-
χους, οι οποίοι ευθύνονται μέχρι του ποσού του μετοχικού τους κεφαλαίου. Οι κοινοί μέτοχοι 
έχουν το δικαίωμα ψήφου για την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου, όπως και για κάθε εται-
ρική απόφαση, αντίθετα με τους ομολογιούχους που στερούνται τέτοιων δικαιωμάτων. Στη 
συνέχεια, θα εξεταστεί μέσω ενός παραδείγματος κάποιες βασικές έννοιες που σχετίζονται 
με τις μετοχές και θα οριστούν οι έννοιες Αξία υπέρ το Άρτιο, Αγοραία Αξία, Μερίσματα και 
Παρακρατηθέντα Κέρδη. 

Παράδειγμα 

Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται ορισμένα στοιχεία για την εταιρεία Laser Optics.

Αν η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρίας είναι 1€, τότε η τελική αξία υπέρ το 
άρτιο αποτελεί τον αριθμό των εκδοθέντων τελικά μετοχών, επί την αξία υπέρ το 
άρτιο της κάθε μετοχής, δηλαδή: 1€ * 450 εκατομμύρια μετοχές = 450 εκατομμύρια €. 
Σε αυτό το παράδειγμα οι εγκριθείσες μετοχές είναι 500 εκατομμύρια μερίδια και οι 
τελικά εκδοθέντες 450 εκατομμύρια μερίδια. Αν και οι μετοχές έχουν συνήθως μια 
συγκεκριμένη λογιστική αξία (par value), η τιμή πώλησής τους είναι συνήθως μεγα-
λύτερη από αυτή. Η διαφορά αυτή είναι το πλεονασματικό κεφάλαιο. 
Τα παρακρατηθέντα κέρδη είναι 2.300 εκατομμύρια €. Η συνολική αξία των μετοχών 
αποτελεί το άθροισμα των:

Αξία υπέρ το άρτιο + πλεονασματικό κεφάλαιο + παρακρατηθέντα κέρδη

*
Laser Optics Company - Κοινές μετοχές & κεφάλαια μετοχών

31 Δεκεμβρίου 2012 (εκατομμύρια €)

Κοινές μετοχές, 1€ αξία υπέρ το άρτιο 450€

Εγκεκριμένες μετοχές προς έκδοση: 500 εκατομμύρια μερίδια

Εκδοθέντες μετοχές: 450 εκατομμύρια μερίδια

Πλεονασματικό κεφάλαιο 1.500€

Παρακρατηθέντα κέρδη 2.300€

Ανακληθείσες μετοχές 125€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4.125€

Πίνακας 4. Κοινές μετοχές και κεφάλαια μετοχών για την εταιρεία Laser Optics. 
Πηγή: Αλεξάκης Χ. & Ξανθάκης Ε., 2006.
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7.7.1 Αγοραία Αξία, Λογιστική αξία και Αξία Αντικατάσταση 
Το χρονικό έτος 2012, η συνολική αξία του μετοχικού κεφαλαίου ανερχόταν στα 4.125 εκατομ-
μύρια €. Από τις συνολικά 450 εκατομμύρια μετοχές που έχουν εκδοθεί, η επιχείρηση εξαγό-
ρασε 125 εκατομμύρια μερίδια. Συνεπώς, το σύνολο των μετοχών που απομένουν στην αγορά, 
ανέρχεται στο ποσό των 325 εκατομμύρια μεριδίων. Οι ανακληθείσες μετοχές καλούνται μετοχές 
θησαυροφυλακίου (treasury stocks). 

Η αγοραία αξία ανά μετοχή, είναι λοιπόν:

Συνολική αξία μετοχικού κεφαλαίου / παραμαίνοντες μετοχές = 

4.125€ / 325 εκατομμύρια = 12,7€ / μετοχή

Στο σημείο αυτό θα γίνει μια εισαγωγή στην έννοια των Δικαιωμάτων Μετοχών. Οι κάτοχοι των 
δικαιωμάτων μετοχών, αποτελούν τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης και έχουν το δικαίωμα της 
εκλογής του διευθύνοντος συμβούλου.

Οι μέτοχοι πολλές φορές, έχουν το δικαίωμα της προαγοράς των μετοχών, δηλαδή την αγορά 
μετοχών πριν την έναρξη της δημόσιας εγγραφής για τους ακόλουθους λόγους: 

1. την προστασία της εταιρικής τους δύναμης. Αν για παράδειγμα υπάρχει μια διένεξη 
ανάμεσα σε κάποια μερίδα των μετόχων και

2. αποτελεί άμυνα των μετόχων απέναντι στην υποτίμηση της αξίας των μετοχών τους. 

Η εισαγωγή στην πρωτογενή αγορά, ταυτίζεται με την έκδοση και την εισαγωγή μετοχών στο 
χρηματιστηριακό κύκλο. Τα βασικά βήματα εισαγωγής μιας εταιρίας στο Χρηματιστήριο είναι 
τα εξής:

• Η θετική συγκατάβαση της συνέλευσης των μετόχων.

• Η έγκριση του εγχειρήματος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

• Η προετοιμασία του φακέλου εγγραφής προκειμένου η επιτροπή κεφαλαιαγοράς, 
να αποφανθεί είτε θετικά, είτε αρνητικά. Αν η επιτροπή αποφανθεί θετικά, τότε η 
εταιρία, είτε επιλέγοντας ανάδοχο, είτε κάνοντας ιδιωτική τοποθέτηση καθορίζει 
την τιμή των μετοχών προς διάθεση. 

• Ακολουθεί η διάθεση των μετοχών στην αγορά στην προκαθορισμένη τιμή. Επίσης, 
πρέπει να ισχύουν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις, για την εισαγωγή της 
εταιρείας στο Χρηματιστήριο.

• Εξετάζονται τα μεγέθη της χρηματοοικονομικής διοίκησης, η ύπαρξη υγιούς ισολο-
γισμού, επαρκές κυκλοφοριακό κεφάλαιο, κ.ά.

• Εξετάζεται η διάθεση ενός ελάχιστου ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου στο επεν-
δυτικό κοινό, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα minimum διακίνησης των μετοχών 
στη δευτερογενή αγορά.

• Ο έλεγχος της διασποράς των υπαρχόντων μετοχών για την αποφυγή χειραγώγησης 
της επιχείρησης από έναν ή λίγους μετόχους.
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Στη δευτερογενή αγορά δημιουργείται ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον διαπραγμάτευσης, όπου 
η ζήτηση και η προσφορά θα διαμορφώνουν ένα αποτελεσματικό πεδίο ανταλλαγών. Οι τρόποι 
των χρηματιστηριακών διαπραγματεύσεων και οι μορφές που μπορεί να πάρει, απευθυνόμενες 
σε διαφορετικούς κατά κατηγορία πελάτες είναι οι ακόλουθες:

1. Συνεχής Διαπραγμάτευση.

2. Αγορά Ειδικών Διαπραγματευτών. 

3. Διαπραγμάτευση με δημοπρασία.

1. Συνεχής Διαπραγμάτευση

Οι χρηματιστηριακές ενεργούν για λογαριασμό του πελάτη τους, καταχωρώντας εντολές σε ένα 
ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών. Βάση της διαδικασίας αποτελούν οι οριακές εντολές που 
δίνουν οι συμμετέχοντες στο σύστημα, διαμορφώνοντας τόσο τη ζήτηση, όσο και την προσφορά 
και προφανώς τις τιμές. Η δυνατότητα αυτή, συμβάλει στην ύπαρξη διαρκούς ρευστότητας 
στην αγορά, καθότι οι περισσότεροι επενδυτές δε θέτουν όριο τιμής στις συναλλαγές τους. Οι 
αγορές αυτές δε σχεδιάστηκαν για θεσμικούς επενδυτές, διότι ο όγκος των συναλλαγών των 
τελευταίων τους αναγκάζει να προβαίνουν σε τμηματικές καταχωρίσεις εντολών. 

2. Αγορά Ειδικών Διαπραγματευτών 

Οι ειδικοί διαπραγματευτές αποτελούν τους ενδιάμεσους φορείς, μέσω των οποίων συναλ-
λάσσονται οι επενδυτές. Ο ρόλος τους είναι η διατήρηση της ρευστότητας, σε συνθήκες όπου 
η εκδήλωση της επενδυτικής συμπεριφοράς δεν εκφράζεται στο ίδιο χρονικό διάστημα για 
όλους. Οι επενδυτές, έχουν δύο (2) επιλογές: α) την άμεση σύναψη συναλλαγών και β) την 
τήρηση στάσης αναμονής, η οποία όμως ενέχει ένα σημαντικό κόστος για αυτούς. Η απόφασή 
τους εξαρτάται από την εκτίμηση αυτού του κόστους.

3. Διαπραγμάτευση με Δημοπρασία

Η σχεδίαση των συστημάτων συναλλαγών βασίζεται στην άμεση εκτέλεση των εντολών σε 
«πραγματικό χρόνο». Η διαπραγμάτευση γίνεται με δημοπρασίες, σε δεδομένη χρονική στιγμή 
και σε χώρο, στον οποίο συναθροίζονται οι επενδυτές. Για την αποτελεσματική λειτουργία 
της αγοράς, πρέπει ένας ικανός αριθμός επενδυτών να θεωρεί ότι το κόστος αναμονής, είναι 
αρκετά μικρό, ώστε να εκτελεστεί η εντολή σε μεταγενέστερο χρόνο. Ακόμα και θεσμικοί επεν-
δυτές συμμετάσχουν στις αγορές δημοπρασιών, καθότι η μείωση ανάμεσα στην τιμή αγοράς 
και πώλησης που επιτυγχάνεται έχει ως συνέπεια την αύξηση των κερδών.

Για τη δημιουργία μιας πληρέστερης εικόνας της χρηματιστηριακής αγοράς θα πρέπει να 
εξεταστούν ποια είναι τα είδη των Χρηματιστηριακών εντολών, δηλαδή πώς μεταβιβάζονται 
οι εντολές για τις αγοραπωλησίες αξιογράφων. Τα στοιχεία τα οποία προϋποθέτει μια εντολή 
είναι τα εξής:

• Το είδος της εντολής δηλαδή αγορά ή πώληση.

• Την ονομασία της μετοχής.
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• Την τιμή στην οποία η εντολή είναι εκτελεστέα.

• Τον αριθμό των συναλλασσομένων μετοχών. 

• Τη χρονική διάρκεια ισχύος της εντολής.

Ο προσδιορισμός της τιμής αποτελεί, μαζί με το χρόνο, το σημαντικότερο στοιχείο των χρημα-
τιστηριακών συναλλαγών. Για το λόγο αυτό, υπάρχουν διάφορα είδη εντολών που προσδιορί-
ζουν την τιμή συναλλαγών και παρατίθενται στη συνέχεια:

• Εντολές ορισμένης τιμής: ο αγοραστής καλείται να αγοράσει μετοχές σε τιμή ίση ή 
μικρότερη από αυτή που έχει θέσει και ο πωλητής σε τιμή μεγαλύτερη ή ίση.

• Εντολές χωρίς όριο τιμής: ο χρηματιστής προβαίνει στην πώληση ή την αγορά 
μετοχών σε οποιαδήποτε τιμή και αν επικρατεί. Με άλλα λόγια, το ενδιαφέρον εδώ 
εστιάζεται στη συναλλαγή, παρά στην τιμή αυτής.

• Εντολή ελαχιστοποίησης: η τιμή αυτή, έχει το νόημα της προφύλαξης του επενδυτή 
από την αυξημένη διακύμανση μιας μετοχής. Όταν λοιπόν αγοράζει κάποιος, η τιμή 
αυτή τίθεται πάνω από την τιμή αγοράς τη στιγμή που διενεργείται η αγορά και το 
αντίθετο όταν γίνεται πώληση.

• Εντολές εντός ορίων: όταν ένας επενδυτής επιθυμεί τη διενέργεια μιας συναλλαγής 
εντός συγκεκριμένων ορίων, όσο συμφέρουσα και να είναι κάποια συναλλαγή σε 
κάποιο κατώτερο ή ανώτερο όριο. 

• Εντολή ανοίγματος ή κλεισίματος: ο επενδυτής επιδιώκει την αγορά ή πώληση κάποιου 
πακέτου μετοχών, όταν ανοίγει ή κλείνει αντίστοιχα η χρηματιστηριακή αγορά.

Πριν ξεκινήσει η αναφορά στη μακροχρόνια χρηματοδότηση μέσω της έκδοσης ομολόγων θα 
προηγηθεί στο σημείο αυτό μια περιγραφή στον τραπεζικό δανεισμό.

Οι βασικότερες αυτές μορφές, μακροπρόθεσμου δανεισμού είναι: α) τα δάνεια προθεσμίας και 
β) η ιδιωτική τοποθέτηση. Τα δάνεια προθεσμίας αποτελούν άμεσα επιχειρηματικά δάνεια με 
ημερομηνία αποπληρωμής από 1 έως 15 χρόνια. Η αποπληρωμή των δανείων αυτών, γίνεται 
μέχρι τη περίοδο ωρίμανσης, δηλαδή μέχρι την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί, γίνεται 
καταβολή τόσο του κεφαλαίου, αλλά και των τόκων. Κύρια χαρακτηριστικά αυτού του είδους 
μη αγοραίας μακροχρόνιας χρηματοδότησης, είναι: 

• Το επιτόκιο δανεισμού είναι κυμαινόμενο και συνδέεται συνήθως με την κίνηση του 
κυρίου επιτοκίου. 

• Οι δανειστές διασφαλίζονται, με την ύπαρξη προστατευτικών διατάξεων. 

• Κατά τη σύναψη του δανείου, οι προστατευτικές διατάξεις και οι περιορισμοί, είναι 
ιδιαίτερα αυστηροί. 

• Οι κυριότεροι τύποι επιχειρήσεων που προβαίνουν στη χορήγηση αυτού του είδους 
δανείων, είναι οι τραπεζικοί όμιλοι. Στη μορφή αυτή δανεισμού σημαντικό ρόλο 
κατέχουν δύο πράγματα: 

• Η δέσμευση της τράπεζας στη δανειζόμενη επιχείρηση εγγυάται την παροχή 
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δανειακών κεφαλαίων μέχρι ενός συγκεκριμένου προσυμφωνημένου επιπέδου. 

• Οι τραπεζικοί όμιλοι αδυνατούν να καλύψουν από μόνοι τους τη ζήτηση επιχει-
ρηματικών δανείων, με αποτέλεσμα, ενώ συμφωνούν στη σύναψη ενός δανείου, 
να παραχωρούν ένα κομμάτι αυτού σε κάποια κοινοπραξία άλλων τραπεζών.

Αργότερα, θα γίνει πιο αναλυτική αναφορά στους τύπους των δανείων όταν θα εξεταστούν οι 
τρόποι χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας. Τέτοια δάνεια έχουν τα χαρακτηριστικά των 
ομολόγων, δηλαδή την αγοραπωλησία στην ανοικτή αγορά, όπως επίσης και η ύπαρξη ενός 
προκαθορισμένου σημείου δανεισμού. Πριν προχωρήσει όμως ο τραπεζικός δανεισμός υπάρ-
χουν κάποιες διαδικασίες, οι οποίες εξετάζονται στη συνέχεια. 

7.7.2 Ανάλυση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης
Εξετάζοντας την πιστοδοτική αξιολόγηση από την πλευρά των τραπεζών, μπορεί να γίνει ο 
διαχωρισμός της σε τρία (3) στάδια:

1. Το στάδιο της αξιολόγησης του αιτήματος για πιστοδότηση, καθώς και της τελικής 
εισήγησης.

2. Το στάδιο της υλοποίησης της πιστοδότησης.

3. Το στάδιο της αξιολόγησης και της παρακολούθησης των δανειακών κεφαλαίων.

7.7.2.1 Αξιολόγηση αιτήματος – Εισήγηση
O πιστοδοτικός οργανισμός συλλέγει πληροφορίες αναφορικά με την πιστοδοτούμενη επιχεί-
ρηση, ώστε να γίνει σαφής η οικονομική της κατάσταση, όπως επίσης και η αξιολόγηση του 
επενδυτικού κινδύνου. Η ανάλυση αυτών των δεδομένων βοηθάει ιδιαίτερα στον προσδι-
ορισμό των προϋποθέσεων και των όρων συνεργασίας. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι 
τράπεζες για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

α) κριτήρια βιωσιμότητας και 

β) κριτήρια αξιολόγησης ρευστοποίησης. 

Το κριτήριο της βιωσιμότητας εξετάζει την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, για την 
αποπληρωμή του δανείου και συγκεκριμένα εξετάζει την οικονομική κατάσταση, η οποία 
αναλύεται από τα παρακάτω στοιχεία: 

• Τη διαχρονική εξέλιξη των πωλήσεων της επιχείρησης, κατά ποσότητα και αξία.

• Τη μεταβολή του κόστους παραγωγής.

• Τη σημασία και εξέλιξη του έμμεσου κόστους.

• Τα ποσοστά αποσβέσεων.

• Την αξιολόγηση του μεικτού αποτελέσματος των αποτελεσμάτων χρήσης (διαχρονικά).

• Την αξιολόγηση του καθαρού αποτελέσματος.

• Τη μερισματική πολιτική για τη διάθεση ή μη των μερισμάτων, καθώς και την αξιο-
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λόγηση της επανεπένδυσής τους.

• Τη διοικητική οργάνωση, η οποία αναλύεται από τα παρακάτω στοιχεία:

• Το ιστορικό της επιχείρησης (ίδρυση, μεταβολές, καταστατικά).

• Τη διοικητική οργάνωση (στελέχωση, οργανόγραμμα, αρμοδιότητες, οικονο-
μική λειτουργία).

• Την επιχειρηματική δράση των στελεχών της επιχείρησης (εμπειρία, διοικητικές 
ικανότητες, επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, συναλλακτική συμπεριφορά).

• Τις συναλλακτικές δραστηριότητες (παραγωγικά μέσα, προϊόντα, μέσα συναλ-
λαγών, ταμειακός κύκλος, κ.ά.).

• Την επιχειρηματική αξιολόγηση σε συνάρτηση με τις μελλοντικές προοπτικές 
της αγοράς:

• Την κατάσταση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση 
(ανταγωνιστική, ολιγοπωλιακή, καινοτομική δραστηριότητα, μέγεθος 
αγοράς, κ.ά.).

• Τα χαρακτηριστικά του κλάδου (μεγέθη επιχειρήσεων, κατανομή μεριδίων 
αγοράς, παραγωγική διαδικασία).

• Τη φύση του προϊόντος (πολυπλοκότητα, πρώτες ύλες, διάρκεια παρα-
γωγής, υποκατάστατα, διατηρησιμότητα προϊόντος, κ.ά.).

• Τη θέση της επιχείρησης στην αγορά και στον κλάδο γενικότερα. 

Το κριτήριο αξιολόγησης ρευστοποίησης εξετάζει τη δυνατότητα αποπληρωμής των δανειακών 
κεφαλαίων από την παραγωγική της λειτουργία, όσο και τη δυνατότητα μείωσης τυχόν επισφα-
λιών από την προοπτική ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων. Για υποθέσεις μακρο-
χρόνιων δανείων, οι τράπεζες συντάσσουν επιχειρησιακά σχέδια για τις εν λειτουργία επιχειρή-
σεις και μελέτες σκοπιμότητας για τις υπό ίδρυση επιχειρήσεις.

7.7.2.2 Εξασφαλίσεις 
Η ρευστότητα των αγορών, δημιουργεί την ανάγκη διασφάλισης των τραπεζικών ιδρυμάτων από 
την ύπαρξη επικουρικών πηγών, που δε συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία της επιχείρησης. 

Οι πηγές αυτές λέγονται εξωεπιχειρηματικές και προέρχονται από: 

• Παροχή εγγυήσεων από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ανάλογη οικονομική 
επιφάνεια για την αποπληρωμή των δανείων.

• Ενεχυριάσεις εμπορευμάτων, πρώτων υλών και αξιόγραφων.

• Τη δυνατότητα ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.

Επιπλέον, ο τραπεζικός οργανισμός καρπώνεται και κάποιες πρόσθετες αποδόσεις. Ωφέλειες 
προκύπτουν από τη συμπληρωματική πώληση τραπεζικών προϊόντων, όπως τόκοι χρηματοδο-
τήσεων, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, καταθέσεις, εισαγωγές, κ.ά. Ο ακριβής υπολογι-
σμός περιλαμβάνει το άθροισμα ποσών όπως οι τόκοι των δανείων, οι προμήθειες, εγγυητικές 
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επιστολές, κ.ά. (συνολικά ακαθάριστα έσοδα). Στη συνέχεια, αθροίζοντας τα έξοδα των ιδίων 
συναλλαγών, όπως το κόστος χρήματος, το κόστος λοιπών εργασιών, κ.ά. προκύπτουν τα συνο-
λικά ακαθάριστα έξοδα. Η διαφορά που προκύπτει είναι τα καθαρά έσοδα και υπολογίζονται 
σαν ποσοστό επί των απασχολούμενων κεφαλαίων. Εφόσον υπάρξει θετική απόφαση, τότε οι 
όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των πιστώσεων, είναι:

• Το ύψος και η μορφή δανεισμού.

• Οι πρόσθετες υπηρεσίες και οι μορφές των εξασφαλίσεων.

• Το επιτόκιο δανεισμού.

• Οι προμήθειες για τις πρόσθετες υπηρεσίες που θα παραχθούν.

• Οι δεσμευτικοί όροι.

Παράδειγμα 

Λαμβάνουμε ένα δάνειο ύψους 10.000€ με επιτόκιο 5%, και θα το εξοφλούμε με 
ετήσιες ληξιπρόθεσμες δόσεις στο τέλος κάθε έτους για 10 έτη. Να δημιουργήσετε 
ένα πίνακα αποσβέσεως του δανείου με στήλες: Χρόνος έως τη λήξη, Δόση, Τόκος, 
Χρεολύσιο, Υπόλοιπο.
Για τον υπολογισμό της δόσης του δανείου χρησιμοποιείται ο τύπος:  

Π.Α. = Δόση * (1+r)-n / r
Επιλύεται ως προς τη Δόση και βγαίνει το αποτέλεσμα: 
Δόση =  10.000 / [1 - (1+0,05) - 10 / 0,05] = 1.295,046€

*

Έτη Δόση Τόκος Χρεολύσιο Υπόλοιπο

0 10.000, 00

1 1.295,05 500,00 795,05 9.204,95

2 1.295,05 460,25 834,80 8.370,16

3 1.295,05 418,51 876,54 7.493,62

4 1.295,05 374,68 920,37 6.573,25

5 1.295,05 328,66 966,38 5.606,87

6 1.295,05 280,34 1.014,70 4.592,17

7 1.295,05 229,61 1.065,44 3.526,73

8 1.295,05 176,34 1.118,71 2.408,02

9 1.295,05 120,40 1.174,65 1.233,37      

10 1.295,05 61,67 1.233,38 0,00

Πίνακας 5. Απόσβεση δανείου.
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7.7.2.3  Διαδικασίες ελέγχου & εκτέλεσης πιστοδότησης
Αναφέρονται στις διαδικασίες εκτέλεσης και υλοποίησης της απόφασης για χρηματοδότηση 
και εκταμίευση των πόρων.

Για τη διασφάλιση των τραπεζών, διενεργούνται συνήθως οι παρακάτω διαδικασίες: 

• Ο έλεγχος των απαραίτητων εγγράφων για τη λήψη του δανείου.

• Ο έλεγχος των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων.

• Ο έλεγχος των προσκομιζόμενων εγγράφων, τόσο από νομικής, όσο και από ουσια-
στικής πλευράς.

• Ο έλεγχος των απαραίτητων εγγράφων για την εκκίνηση των εκταμιεύσεων.

• Η χορήγηση δανείων, εγγυητικών αποστολών, γραμματειών είσπραξης. 

• Η αρχειοθέτηση των εγγράφων και η φύλαξή τους.

7.7.2.3.1 Παρακολούθηση πιστοδοτήσεων

Η παρακολούθηση των πιστοδοτήσεων, πρέπει να είναι συνεχής έτσι ώστε να διασφαλίζεται:

• Η πληρέστερη γνώση της πορείας και των προοπτικών της επιχείρησης, αναφορικά 
με την παραγωγική της δραστηριότητα.

• Η δυνατότητα πρόληψης μελλοντικών προβλημάτων αποπληρωμής. 

• Η δυνατότητα εκτίμησης των μελλοντικών δανειακών αναγκών και η πιθανότητα 
συνεργασίας με νέα τραπεζικά προϊόντα.

• Ο έλεγχος των τραπεζών στην επιχείρηση, περιλαμβάνει τα στοιχεία εκείνα που 
βάρυναν θετικά προκειμένου να εγκριθούν και να χορηγηθούν τα δανειακά κεφά-
λαια. Περιλαμβάνει δηλαδή:

• Μεταβολές στη διοικητική και οργανωτική πυραμίδα.

• Συστηματική παρακολούθηση των οικονομικών δελτίων, όπως και κρίσιμων 
χρηματοοικονομικών και λογιστικών δεικτών.

• Τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης με την πορεία της αγοράς. 

• Τον περιοδικό έλεγχο για την ουσιαστικότητα της ύπαρξης των καλύψεων.

Αφού καλύφθηκε εκτενώς η μακροχρόνια χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω του τραπε-
ζικού δανεισμού και πρωτύτερα μέσω της έκδοσης μετοχών, ακολουθεί στη συνέχεια η Έκδοση 
ομολογιών.

7.7.2.4 Έκδοση ομολογιών
Αποτελεί ένα ευρύτατα διαδεδομένο χρηματοοικονομικό εργαλείο δανεισμού, τόσο των επιχει-
ρήσεων, όσο και των κυβερνήσεων, σε διεθνές επίπεδο. Με την έκδοση ομολογιών, ο δανειζό-
μενος υπόσχεται στο δανειστή να πληρώσει σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο μέλλον, 
τόσο το κεφάλαιο που δανείστηκε, όσο και τους τόκους. Οι όροι και οι συνθήκες του δανεισμού, 
κατά την έκδοση, αναφέρονται στην ομολογιακή σύμβαση - συμφωνητικό, που υπογράφει τόσο 
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ο δανειστής, όσο και ο δανειζόμενος. Τα κυριότερα μέρη μιας ομολογιακής σύμβασης είναι τα 
κάτωθι:

• Αρχική λογιστική αξία (Par Value): αποτελεί την αξία της ομολογίας, το ποσό 
δηλαδή, το οποίο ο δανειζόμενος καλείται να καταβάλει στο δανειστή, κατά τη λήξη 
της περιόδου δανεισμού.

• Ωρίμανση (Maturity): είναι η ημερομηνία στην οποία καλείται ο δανειζόμενος να 
καταβάλει το κεφάλαιο στο δανειστή.

• Ετήσιο τοκομερίδιο (Annual Coupon): αποτελεί το ποσοστό επί της αξίας της 
ομολογίας, το οποίο ο δανειστής καταβάλει σαν ετήσιο τόκο.

• Όρος ανάκλησης (Call Provision): με τον όρο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στον 
δανειζόμενο, να εξαγοράσει το ομολογιακό χρέος ή μέρος αυτού, σε μια προκαθο-
ρισμένη τιμή, μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονικό περίοδο.

Τι σημαίνει όμως ο όρος Δημόσια Πώληση Ομολογιών; Η διαδικασία για τη δημόσια έκδοση 
ομολογιών και είναι η εξής:

1. Πρώτον, θα πρέπει να γίνει αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της εκάστοτε 
εταιρίας. 

2. Δεύτερον, συντάσσεται η ανακοίνωση εγράφης, η οποία υποβάλλεται για έγκριση 
στις αρμόδιες αρχές. 

3. Τρίτον, εφόσον η ανακοίνωση γίνει αποδεκτή, ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης 
ομολογιών και ξεκινά η διάθεση.

Στοιχείο της ανακοίνωσης εγγραφής αποτελεί η διμερής σύμβαση - συμφωνητικό (indenture). 
Η διμερής σύμβαση περιγράφει τα δικαιώματα τόσο των δανειστών και του δανειζόμενου, όσο 
και αυτά του trust. Ο ρόλος της trust company είναι: 

α) η τήρηση των όρων της διμερής σύμβασης,

β) η διαχείριση του τοκοχρεολυτικού κεφαλαίου και

γ) η αντιπροσώπευση των δανειστών, σε περίπτωση της αθέτησης των πληρωμών. 

Μια διμερής σύμβαση, περιλαμβάνει:

α) τους γενικούς όρους,

β) την περιγραφή των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας για τη διασφάλιση των 
δανειστών, 

γ) λεπτομέρειες των προστατευτικών διατάξεων (Protective Covenants), 

δ) το διακανονισμό του τοκοχρεολυτικού κεφαλαίου (Sinking Fund), 

ε) τη διαμόρφωση του όρου ανάκλησης των ομολογιών (Call Crovision). 

Οι όροι και οι προστατευτικοί κανονισμοί αξιολογούνται από την επιτροπή κεφαλαιαγοράς, η 
οποία αποφασίζει αν θα επιτρέψει ή όχι την έκδοση των ομολογιών. Οι βασικές λειτουργίες και 
οι όροι των ομολόγων περιγράφονται στη συνέχεια.
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Η αγοραία αξία καθορίζεται από την επίδραση της ζήτησης και της προσφοράς ομολογιών. 
Σημαντικό ρόλο παίζει το επιτόκιο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ένα υψηλότερο επιτόκιο επηρε-
άζει αρνητικά το όφελος της επιχείρησης και το αντίθετο. Ένας βασικός όρος είναι η προστασία 
των δανειστών, που επιτυγχάνεται με την έκδοση ενεχυριασμένων ομολόγων, όπου η εκδό-
τρια εταιρία θέτει ενέχυρο τις μετοχές της, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα των 
ομολογιούχων. Οι υποθηκευμένες ομολογίες διασφαλίζουν τους δανειστές με τον καθορισμό 
υποθήκης ακινήτων ή άλλων μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων. Τέλος, πρέπει να 
αναφερθεί και η έκδοση ομολόγων, χωρίς την ύπαρξη συγκεκριμένων εγγυήσεων, όπως τα 
debentures. Οι δανειστές, αν και έχουν απαιτήσεις έναντι της δανειζόμενης επιχείρησης, δεν 
τις εκφράζουν με κάποια υποθήκη έναντι συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων. Το τοκοχρε-
ολυτικό κεφαλαίο (sinking fund) είναι ένας λογαριασμός, ο έλεγχος του οποίου υπόκειται σε 
κοινοπραξία ομίλων που έχει αναλάβει να εκδώσει τις ομολογίες, σκοπός του οποίου είναι η 
αποπληρωμή των ομολογιών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εκδότρια εταιρία καταβάλλει 
σε μια εταιρεία ειδικού σκοπού, που ονομάζεται trustee και λειτουργεί σαν εγγυητής, τις 
απαιτούμενες πληρωμές, νωρίτερα από τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Με τη σειρά του, το 
trustee έχοντας το δικαίωμα της επανάκλησης ανακτά καταβάλλοντας την αγοραία τιμή στους 
ομολογιούχους, ομολογίες αντίστοιχης αξίας. 

Ο τρόπος εξαγοράς των ομολογιών, μπορεί είτε να γίνει τυχαία, μέσα από τη διαδικασία 
κλήρωσης, είτε μέσα από την αγορά ομολόγων. Σχετικά με το Δικαίωμα ανάκλησης Ομολογιών 
(Call Provision) ακολουθείται η εξής διαδικασία:

1. Ο εκδότης έχει το δικαίωμα να επαναγοράσει σε μια συγκεκριμένη, προκαθορι-
σμένη τιμή, τις ομολογίες που έχει εκδώσει, και σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

2. Η τιμή ανάκλησης των ομολόγων κυμαίνεται σε επίπεδα μεγαλύτερα της αρχικής 
λογιστικής τους τιμής.

3. Η διαφορά αυτή είναι η λεγόμενη προμήθεια ανάκλησης (Call Premium). 

Για παράδειγμα, αν η τιμή της ανάκλησης ορίζεται στα 110€, τότε μια ομολογία με λογιστική 
1.000€, έχει προμήθεια ανάκλησης 100. 

Συνήθως, η προμήθεια αυτή ισοδυναμεί με την απόδοση μιας ομολογίας στη διάρκεια ενός 
έτους, μειώνεται με την πάροδο των ετών, μέχρι μετά από κάποια χρόνια να γίνει μηδέν.

Ένας ορθολογικός επενδυτής θα επιδιώξει τα ομόλογα με δικαίωμα ανάκλησης, (Callable Bonds), 
να έχουν μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με τα συμβατικά. Καθότι μια άνοδος των επιτοκίων και 
μια ανάκληση των ομολόγων, θα μείωναν σε σημαντικό βαθμό τις αποδόσεις του.

Στα κόστη της επιχείρησης, θα πρέπει να συμπεριληφθούν και: α) το κόστος ανάκλησης, β) η 
απώλεια της φοροαπαλλαγής που θα προέκυπτε από τους τόκους των παλιών ομολόγων και γ) 
το καθαρό επιτόκιο που αποδίδει η επιχείρηση. 

Ως όφελος, μπορεί κανείς να ορίσει: α) τις μειωμένες (μετά φόρων) πληρωμές επιτοκίων και β) 
τα μειωμένα έξοδα της σύναψης του ομολογιακού δανείου. Στη συνέχεια, ακολουθεί η εξέταση 
των διαφόρων τύπων ομολογιών.
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7.7.2.4.1 Ενυπόθηκες ομολογίες (Mortgage Bonds)

Ο τύπος διαφέρει από τις κοινές ομολογίες, στο ότι για την ασφάλεια των δανειστών, η εταιρία 
υποθηκεύει συγκεκριμένα περιουσιακά της στοιχεία. 

Mια επιχείρηση παραγωγής επιθυμεί να επενδύσει 5 εκατομμύρια €. Έστω η εταιρία αυτή 
εκδίδει ομολογίες για τα 2 εκατομμύρια €, από τα 5 εκατομμύρια €, έχοντας θέσει υποθήκη τη 
νέα επένδυση. Αν η επιχείρηση αθετήσει τις πληρωμές της, οι κάτοχοι των ομολογιών έχουν τη 
δυνατότητα να κατάσχουν το ακίνητο προκειμένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους. Η 
επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να εκδώσει και δεύτερο υποθηκευμένο ομολογιακό δάνειο, για 
την ίδια επένδυση. 

7.7.2.4.2 Μετατρέψιμες ομολογίες (Convertible Bonds)

Δίνουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν τις κοινές μετοχές και σε συγκεκριμένη σταθερή τιμή 
και δίνουν τη δυνατότητα στους δανειστές να συμμετάσχουν στα κέρδη της επιχείρησης, ενώ 
το κέρδος για την επιχείρηση είναι το επιτόκιο που είναι χαμηλότερο σε σχέση με άλλα είδη 
ομολογιών.

7.7.2.4.3 Ομολογιακοί τίτλοι χωρίς τοκομερίδιο

Δεν υπάρχουν πληρωμές επιτοκίων στους κατόχους αυτών των τίτλων, αλλά αντίθετα οι δανει-
στές εξαγοράζουν τα χρεόγραφα αυτά σε μια τιμή χαμηλότερη από την αρχική λογιστική τους 
αξία (par value). 

Παράδειγμα 

Μια εταιρία θεωρεί ότι ύστερα από 3 χρόνια οι απαιτήσεις λόγω αστικών ζημιών 
θα διαμορφωθούν στο ύψος των 2.000.000€. Επιθυμώντας να είναι σίγουρη ότι θα 
έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις απαιτήσεις των πελατών της, μπορεί να εξαγο-
ράσει τίτλους ομολογιών με μηδενική απόδοση, των οποίων η αρχική λογιστική 
αξία να είναι 2.000.000€. Τα χρήματα που πρέπει να καταβάλει προκειμένου να 
αποκτήσει αυτούς τους τίτλους με επιτόκιο 6%, υπολογίζονται ως εξής:
Η μελλοντική αξία των 2.000.000€ σε τρία χρόνια (Ν = 3), είναι: 
Μ.Α= 2.000.000€ * (1+0,06)3 = 2.000.000€ * 1,191 = 2.382.000€. 
Το ποσό που θα καταβάλει για να αγοράσει τις μετοχές μηδενικής απόδοσης, 
προκύπτει από την προεξόφληση του ποσού που θα λάβει στα 3 χρόνια σήμερα και 
με το ισχύον επιτόκιο, και υπολογίζεται σαν παρούσα αξία από τη σχέση: 
2.000.000€ / 1,063 =  2.000.000€ / 1,191 = 1.679.239€.

Σε περίπτωση που η εταιρία επένδυε τα χρηματικά της διαθέσιμα αγοράζοντας κανονικά 
ομόλογα, θα έπρεπε να επανεπενδύει τις αποδόσεις των κουπονιών όλα αυτά τα χρόνια, 
προκειμένου να εξασφαλίσει τα ίδια χρηματικά αποθέματα.

Η ασφάλεια των τίτλων εξαρτάται από το αν μια μελλοντική υποχρέωση, είναι εκ των προτέρων 
γνωστή ή αντίθετα υπόκειται σε μεταβολές, π.χ. εξαιτίας των μεταβολών των επιτοκίων, κ.ά. 

*
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7.7.2.5 Junk Bonds
Η αξιολόγηση των εταιρειών – εκδοτών ομολόγων, γίνεται από τις δυο κορυφαίες εταιρείες διαχεί-
ρισης και αξιολόγησης επενδύσεων, την Moody’s Investors Service και την Standard & Poor’s. 
Σκοπός της αξιολόγησης αυτής είναι να ενημερωθούν οι επενδυτές, αναφορικά με τη δυνατό-
τητα των εκδοτριών ομολόγων να αποπληρώσουν το χρέος τους. Στηρίζεται στη πιθανότητα που 
έχει μια επιχείρηση να κηρυχθεί έκπτωτη, βάσει της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών και λογι-
στικών της δεικτών, προκειμένου να διασφαλιστούν οι δανειστές σε περίπτωση πτώχευσης.

7.8 Χρηματοδοτώντας την επιχειρηματικότητα
Η χρηματοδότηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης, όπως έχει αναφερθεί, 
προέρχεται από εξωτερικές και εσωτερικές πηγές. Οι εσωτερικές πηγές αφορούν τη χρηματο-
δότηση της επιχείρησης με ίδιους πόρους, με τα οικονομικά αποτελέσματα της τρέχουσας και 
των παρελθουσών περιόδων που παρακρατήθηκαν χωρίς να αποδοθούν στους ιδιοκτήτες της 
επιχείρησης. Οι εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης αφορούν τους χρηματοδότες που κινού-
νται στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου καθώς και επιδοτήσεις από εθνικές ή υπερεθνικές 
πολιτικές. Υπενθυμίζεται ότι, αγορές κεφαλαίου είναι οι αγορές όπου μια επιχείρηση μπορεί 
να βρει χρηματοδότηση για μια μακρά χρονική περίοδο, πέραν του ενός έτους (π.χ. μια φαρμα-
κοβιομηχανία μπορεί να αναζητήσει νέα κεφάλαια από εταίρους ή δανεικά από τράπεζες, με 
σκοπό να επενδύσει στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων). Αγορές χρήματος είναι οι 
αγορές όπου μια επιχείρηση μπορεί να βρει χρηματοδότηση για μια σύντομη χρονική περίοδο 
(π.χ. μπορεί να προεξοφλήσει γραμμάτια προκειμένου να εξασφαλίσει από τις τράπεζες κεφά-
λαια αναγκαία για να αγοράσει προϊόντα και να τα διακινήσει στην αγορά). 

Οι χρηματοδοτικές αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία μιας επιχείρησης διακρίνονται σε δύο 
κατηγορίες: 

α) τη χρήση κεφαλαίων για την απόκτηση κεφαλαίου κίνησης (στοιχείων του κυκλοφο-
ρούντος ενεργητικού) με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα οικονομικής δραστηριότητας και

β) τη χρήση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων (απόκτηση πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων). 

Σε κάθε μια από αυτές τις κατηγορίες αποφάσεων, ο σχεδιασμός, ο συντονισμός και ο έλεγχος της 
διαχείρισης των χρηματοοικονομικών πόρων της επιχείρησης διακρίνεται σε δύο διαστάσεις:

α) την επιλογή της πλέον αποτελεσματικής χρήσης των κεφαλαίων και

β) την επιλογή της πλέον αποτελεσματικής πηγής χρηματοδότησης. Η αποτελεσμα-
τικότητα της χρήσης των κεφαλαίων αξιολογείται με κριτήριο τη δημιουργία αξίας 
για την επιχείρηση (π.χ. μια επένδυση προκρίνεται αν τα έσοδα από την επένδυση 
υπερβαίνουν τα έξοδα, αυξάνοντας έτσι την αξία της επιχείρησης). Η αποτελε-
σματικότητα της χρηματοδότησης αξιολογείται με το ίδιο κριτήριο, δηλαδή με την 
επιλογή του τρόπου χρηματοδότησης, η οποία πρέπει να γίνεται με τους ευνοϊκότε-
ρους όρους, ώστε να είναι όσο γίνεται επικερδέστερη η επένδυση. 
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Η αλληλεπίδραση μεταξύ της χρηματοδοτικής και της επενδυτικής απόφασης οφείλεται στο 
γεγονός ότι:

α) η δανειακή επιβάρυνση μιας επιχείρησης καθορίζει τις πιθανότητες χρεοκοπίας 
και, αντίστοιχα, το κόστος δανεισμού και την κερδοφορία και

β) το εισόδημα του δανειστή (τόκος) μειώνει το φορολογητέο εισόδημα του μετόχου. 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ της χρηματοδοτικής και της επενδυτικής απόφασης είναι κεντρικής 
σημασίας στη χρηματοδοτική διοίκηση και εμπλέκεται σχεδόν σε κάθε χρηματοδοτική και 
επενδυτική απόφαση. Για παράδειγμα, η απόφαση για τη διανομή των κερδών της επιχείρησης 
στους ιδιοκτήτες ή για την παρακράτησή τους από την επιχείρηση προκειμένου να χρησιμοποι-
ηθούν σε μελλοντικές επενδύσεις είναι μια απόφαση που επηρεάζει τη χρηματοδοτική διάρ-
θρωση, αφού η παρακράτηση των κερδών αυξάνει τη συμμετοχή των ιδίων κεφαλαίων στο 
σύνολο των κεφαλαίων της επιχείρησης και, αντίστοιχα, μειώνει τη δανειακή επιβάρυνση. Οι 
αποφάσεις για την αξιολόγηση των χρηματοδοτικών επιλογών μιας επιχείρησης στην πράξη 
λαμβάνονται με πολλά κριτήρια τα οποία ενσωματώνουν τη φυσιογνωμία κάθε επιχείρησης, 
τις συνθήκες του κλαδικού, μακροοικονομικού και θεσμικού περιβάλλοντος της επιχείρησης 
καθώς και την πιθανή απόδοση της συγκεκριμένης επένδυσης. Επιπλέον, οι χρηματοδοτικές 
πρακτικές μιας επιχείρησης αναδύονται μέσα από ένα πλέγμα σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων 
που επηρεάζονται από την πορεία της επιχείρησης: τη διοίκηση μιας επιχείρησης, τους εργαζο-
μένους της, τους ιδιοκτήτες της, και τους δανειστές της. Σε ό,τι αφορά ειδικά στις επενδυτικές 
αποφάσεις, παρά την πολυπλοκότητά τους, ένα βασικό αναλυτικό πλαίσιο αξιολόγησης των 
επενδυτικών επιλογών είναι το δίπτυχο απόδοσης-κινδύνου. Μια εύλογη, αρκετά ρεαλιστική 
υπόθεση είναι ότι οι επενδυτές προτιμούν επενδύσεις με όσο γίνεται μεγαλύτερες αναμενό-
μενες αποδόσεις για δεδομένα επίπεδα αβεβαιότητας. 

Μια βασική αναλυτική αρχή είναι ότι οι επενδυτές προτιμούν να ελαχιστοποιούν την αβεβαι-
ότητα που αναλαμβάνουν προκειμένου να επιτύχουν μια δεδομένη απόδοση. Στη θεωρία της 
χρηματοδοτικής διοίκησης, η έννοια της αβεβαιότητας διακρίνεται από εκείνη του κινδύνου. 
Η αβεβαιότητα αφορά γενικά την άγνωστη έκβαση μιας επενδυτικής επιλογής, ενώ ο κίνδυνος 
αφορά καταστάσεις όπου τα πιθανά σενάρια της άγνωστης έκβασης είναι γνωστά και μπορούν 
να αποδοθούν πιθανότητες σε καθένα από αυτά (π.χ. η επένδυση θα είναι κερδοφόρα με πιθα-
νότητα 30% και ζημιογόνα με πιθανότητα 70%). Ο κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένος ο 
επιχειρηματίας μπορεί να είναι: α) επιχειρηματικός ή β) χρηματοοικονομικός. 

Ο επιχειρηματικός κίνδυνος αφορά στη διασπορά των πιθανών αποδόσεων μιας επένδυσης για 
λόγους που αφορούν την αποτελεσματικότητα του παραγωγικού μηχανισμού της επιχείρησης 
καθώς και τη δυνατότητα της επιχείρησης να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της καλύ-
τερα από τους ανταγωνιστές.

Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος συνδέεται κυρίως με το ενδεχόμενο χρεοκοπίας της επιχεί-
ρησης και της αδυναμίας της να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι των δανειστών της. 
Στενά συνδεδεμένα με τον επιχειρηματικό και το χρηματοοικονομικό κίνδυνο είναι πολλά άλλα 
είδη κινδύνου:
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• ο συναλλαγματικός κίνδυνος που καθιστά αβέβαιη την οικονομική απόδοση 
δραστηριοτήτων σε συνάλλαγμα,

• ο κίνδυνος της χώρας που αφορά το ενδεχόμενο συστημικής αστάθειας στο οικονο-
μικό και πολιτικό σύστημα της χώρας όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση καθώς και

• ο περιβαλλοντικός κίνδυνος που αφορά τις μεταβολές του φυσικού περιβάλλοντος 
με τρόπο που να θέτει σε κίνδυνο τις οικονομικές αποδόσεις.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός εργοστασίου στη Δυτική Πελοπόννησο το οποίο παράγει 
τυποποιημένες ελιές καλαμών και τις εξάγει στις ΗΠΑ, ο επιχειρηματικός κίνδυνος αφορά την 
παρουσία ανταγωνιστικών επιχειρήσεων που ικανοποιούν αποτελεσματικότερα τις ανάγκες 
των Αμερικανών πελατών, ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος αφορά τη δυνατότητα της επιχεί-
ρησης να πληρώσει τα δάνειά της, ο συναλλαγματικός κίνδυνος αφορά το ενδεχόμενο ανατί-
μησης του ευρώ έναντι του δολαρίου, ο κίνδυνος της χώρας αφορά το ενδεχόμενο μεγάλων 
αλλαγών στο ελληνικό πολιτικό σύστημα σε καθεστώς κρίσης και ο περιβαλλοντικός κίνδυνος 
αφορά το ενδεχόμενο σεισμού στην Δυτική Πελοπόννησο ή το ενδεχόμενο κακοκαιρίας που 
θα πλήξει τις σοδειές της ελιάς. Οι αποφάσεις για την επιλογή του είδους της χρηματοδό-
τησης μιας επιχείρησης είναι αποφάσεις ως προς τη διάρθρωση των κεφαλαίων σε ξένα και 
σε ίδια καθώς και αποφάσεις ως προς τη διάρθρωση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρό-
θεσμων κεφαλαίων. Βασικός σκοπός της χρηματοδοτικής πολιτικής της επιχείρησης πρέπει να 
είναι η επίτευξη του ελάχιστου δυνατού κόστους κεφαλαίου: οι δανειστές να δανείζουν με όσο 
γίνεται μικρότερο επιτόκιο και οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης να απαιτούν όσο γίνεται μικρό-
τερες αποδόσεις για τα κεφάλαιά τους. Καθώς η αύξηση του κινδύνου συχνά συνεπάγεται 
και αύξηση των απαιτούμενων αποδόσεων των δανειστών (και αντίστοιχα του κόστους κεφα-
λαίου), η χρηματοδοτική απόφαση πρέπει να συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου των δραστη-
ριοτήτων της επιχείρησης.  

Αν, π.χ., μια τράπεζα δανείσει Χ ευρώ και η απαιτούμενη απόδοση είναι r, τότε μετά από μια 
περίοδο θα απαιτεί να επανεισπράξει κεφάλαιο ίσο με Ψ = Χ * (1+r). Αντίστροφα, για υποσχό-
μενη αποπληρωμή Ψ ευρώ, τα χρήματα που θα δανείσει σήμερα η τράπεζα είναι Χ = Ψ / (1+r). 
Όσο πιο μικρό είναι το r - όσο μικρότερος είναι ο αντιληπτός κίνδυνος της τράπεζας - τόσο 
περισσότερα χρήματα θα είναι διατεθειμένη να δανείσει σήμερα (Χ). Για δάνειο πολλών (Ν) 
περιόδων, η σχέση μεταξύ αρχικής και τελικής αξίας είναι Ψ = Χ * (1+r)N. 

Μια ακόμη σημαντική αρχή της λήψης χρηματοδοτικών αποφάσεων είναι πως ο χρονικός 
ορίζοντας των κεφαλαίων πρέπει να ταιριάζει με το χρονικό ορίζοντα των περιουσιακών στοι-
χείων που αποκτώνται με τα κεφάλαια αυτά. Για παράδειγμα, μια αγορά ενός ακινήτου που 
θα μείνει στην επιχείρηση πολλά χρόνια πρέπει να χρηματοδοτηθεί με ένα πολυετές δάνειο (ή 
με αύξηση του ίδιου κεφαλαίου) και όχι με ένα δάνειο τριών μηνών, με προοπτική πολλαπλών 
ανανεώσεων για πολλά χρόνια: σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν είναι δυνατή η ανανέωση 
της βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, η επιχείρηση μπορεί να χρειαστεί να ρευστοποιήσει 
ένα ακίνητο για την αποπληρωμή ενός τρίμηνου δανείου.



251

07 / Εισαγωγή στα χρηματοοικονομικά και τον οικονομικό σχεδιασμό / Αριστείδης Σάμιτας

7.8.1 Τραπεζικός δανεισμός
Το δάνειο είναι μια σύμβαση με την οποία μεταβιβάζονται χρήματα από το δανειστή στο δανει-
ζόμενο και καθορίζει τους όρους επιστροφής των χρημάτων. Η μεταβίβαση των χρημάτων 
μπορεί να γίνει είτε τμηματικά είτε συνολικά. Τα δάνεια ορίζονται ως ενιαία αν ο δανειστής 
είναι ένας και ως ομολογιακά αν οι δανειστές είναι πολλοί. Τα δάνεια συνήθως είναι έντοκα και 
επιβαρύνονται με προμήθειες, με το δανειστή να εισπράττει μια αμοιβή για τη χρηματοδότηση 
που προσφέρει, την ανάληψη πιστωτικού κινδύνου και τον πληθωρισμό. Το επιτόκιο μπορεί 
να είναι είτε σταθερό είτε κυμαινόμενο, με τη διακύμανσή του συνήθως να συνδέεται με ένα 
επιτόκιο αναφοράς (π.χ. της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας). Μετά την άντληση των προσω-
πικών κεφαλαίων του επιχειρηματία και την αναζήτηση χρημάτων σε συνεταίρους, ο τραπε-
ζικός δανεισμός αποτελεί την κυριότερη μορφή χρηματοδότησης, με τα δάνεια να είναι είτε 
βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα.

Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης σε ρευστότητα, για την 
πληρωμή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στο ελληνικό δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία, 
τους προμηθευτές και άλλους πιστωτές. Το ύψος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού εξαρτάται 
συνήθως από τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, με το επιτόκιο να είναι συνήθως υψηλότερο 
από το επιτόκιο του μακροπρόθεσμου δανεισμού. Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός χρησιμοποι-
είται κυρίως για να καλύψει επενδυτικές ανάγκες της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης, για 
την αγορά παραγωγικού εξοπλισμού, ακινήτων, επενδυτικών συμμετοχών, κ.ά. Η διάρκεια του 
μακροπρόθεσμου δανεισμού συνήθως κυμαίνεται από τρία έως τριάντα χρόνια. Ανάλογα με 
τον τρόπο αποπληρωμής, τα δάνεια διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες. Απλά δάνεια είναι 
εκείνα των οποίων η αποπληρωμή γίνεται με μια μόνο πληρωμή, που καλύπτει το κεφάλαιο και 
τους τόκους. Τοκοχρεολυτικά δάνεια είναι εκείνα που εξοφλούνται με ίσες δόσεις, στις οποίες 
περιλαμβάνεται αποπληρωμή κεφαλαίου (χρεολύσιο) και τόκου. Στα χρεολυτικά δάνεια, οι 
δόσεις δεν είναι ισόποσες, με το ποσό του χρεολυσίου είναι να είναι σταθερό και τους τόκους 
να μεταβάλλονται από δόση σε δόση, ανάλογα με το ύψος του κεφαλαίου που απομένει απλή-
ρωτο. Στα δάνεια τύπου sinking fund, ο δανειζόμενος πληρώνει μόνο τους τόκους και στο τέλος 
επιστρέφει το κεφάλαιο, ενώ παράλληλα καταθέτει κάθε περίοδο ένα σταθερό ποσό σε ένα 
λογαριασμό ώστε στο τέλος το υπόλοιπο του λογαριασμού να είναι ίσο με το ποσό που είχε 
αρχικά δανειστεί.

Μια βασική μορφή βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού, με εκτεταμένη εφαρμογή στην 
καθημερινότητα των επιχειρήσεων, είναι τα δάνεια ανοικτού αλληλόχρεου δανεισμού. Στην 
περίπτωση αυτή, ο δανειζόμενος δεν πληρώνει δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου, αλλά 
καταθέτει ποσά σε ένα λογαριασμό στον οποίο καταθέτει χρήματα και ο δανειστής, έτσι ώστε 
να υπάρχει διαθέσιμο ένα ποσό για τις ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης. Στην ίδια λογική, 
της ενίσχυσης της ρευστότητας της επιχείρησης, κινούνται και τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης. 
Τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης μπορούν να πάρουν τις εξής μορφές:

α) εφάπαξ χρηματοδότηση, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της επιχείρησης, 

β) χρηματοδότηση με τα αξιόγραφα της εταιρείας (συναλλαγματικές, επιταγές, 
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γραμμάτια), να αποτελούν την εξασφάλιση για την τράπεζα που δε χορηγεί 
ολόκληρο το ποσό των αξιόγραφων και κρατά ένα ποσό για τόκους και προμήθειες,

γ) χρηματοδότηση με εκχώρηση σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών μιας 
επιχείρησης μέχρι την ολοκλήρωση μιας σύμβασης,

δ) χρηματοδότηση με ενέχυρο τα εμπορεύματα, στην περίπτωση των εξαγωγών, 
ο εξαγωγέας μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την τράπεζα προκειμένου να ανταπο-
κριθεί στην παραγγελία, προεισπράττοντας μέρος της αξίας των εμπορευμάτων και 
πληρώνοντας με τις εισπράξεις από την πώληση. Στην περίπτωση των εισαγωγών, 
οι τράπεζες του εισαγωγέα και του εξαγωγέα εξασφαλίζουν πίστωση και για τις δύο 
πλευρές της συναλλαγής και πληρώνονται με την παράδοση των εμπορευμάτων και 
την πραγματοποίηση της πώλησης.

Τα δάνεια χορηγούνται από τις τράπεζες με τόκο, ο οποίος παρέχει στις τράπεζες κέρδος και 
αποζημίωση για τον πιστωτικό κίνδυνο που αναλαμβάνουν, τον πληθωρισμό, το λειτουργικό 
τους κόστος καθώς και τη δέσμευση των χρημάτων τους μακριά από εναλλακτικές τοποθετή-
σεις (εκτός της συγκεκριμένης δανειοδότησης). 

Τα επιτόκια διακρίνονται σε σταθερά – τα οποία δε μεταβάλλονται για μια προκαθορι-
σμένη περίοδο – και σε κυμαινόμενα, των οποίων οι αλλαγές είναι συνήθως συνδεδεμένες 
με επιτόκια κεντρικών τραπεζών και τη διατραπεζική αγορά δανείων (π.χ. EURIBOR, LIBOR, 
επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας). 

Κυρίως εξαιτίας της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι τράπεζες έχουν περιορίσει την 
παροχή ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση της κεφαλαιακής 
τους επάρκειας, όπως ορίζεται από τη συμφωνία της Βασιλείας. Στο πλαίσιο της ίδιας συμφω-
νίας, οι τράπεζες δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του κινδύνου, τόσο του πιστωτικού 
(ασυνέπεια των δανειοληπτών) και του λειτουργικού (αναποτελεσματικότητα των λειτουργιών 
τους) όσο και του κινδύνου της αγοράς (αστάθεια του συνολικού οικονομικού περιβάλλοντος). 
Με αυτές τις αρχές τραπεζικής διοίκησης, οι τράπεζες είναι πολύ προσεκτικές στην αξιολόγηση 
του κινδύνου κάθε δανειακής συμφωνίας, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η παροχή ρευστό-
τητας προς τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου παρέχεται η ρευστότητα, είναι 
αρκετά πιο σύνθετο το πλέγμα των όρων της χρηματοδότησης. 

7.8.2 Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital)
Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών είναι ένας εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης 
των επιχειρήσεων, με σχετικά πρόσφατη ιστορική αφετηρία στην ελληνική οικονομία. Είναι 
ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη στήριξη καινοτόμων ιδεών και επιχει-
ρηματικών σχεδίων, τα οποία έχουν και υψηλό επιχειρηματικό κίνδυνο. Η εταιρεία επιχειρη-
ματικών συμμετοχών παίρνει μετοχές για τη συμμετοχή της στην επιχείρηση και συνήθως ο 
έλεγχος της εταιρείας παραμένει στο χρηματοδοτούμενο επιχειρηματία. Η εταιρεία επιχειρη-
ματικών συμμετοχών δεσμεύεται για την αποχώρησή της, με πώληση των μετοχών, μετά από 
ορισμένο χρονικό διάστημα (συνήθως τρία έως επτά χρόνια). 
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Η πληθώρα των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μηχανισμών με κεφάλαια επιχειρηματικών συμμε-
τοχών μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με κριτήριο το χρονισμό ή και το σκοπό της συμμετοχής, στα εξής:

• Start-up capital: συμμετοχή στο αρχικό χρηματοδοτικό σχήμα με έμφαση στη χρημα-
τοδότηση του κεφαλαίου κίνησης.

• Seed capital: συμμετοχή στο αρχικό χρηματοδοτικό σχήμα – όπως και στην περί-
πτωση του start-up capital – με την έναρξη της επιχείρησης. Εστιάζει κυρίως στη 
χρηματοδότηση της απόκτησης στοιχείων του πάγιου ενεργητικού. Καθώς πρόκειται 
για χρηματοδότηση καινοτόμων πρωτοβουλιών, η χρηματοδοτική συμμετοχή στην 
έναρξη της επιχείρησης έχει υψηλό κίνδυνο.

• Κεφάλαιο στήριξης νέας υφιστάμενης επιχείρησης (early stage capital): συμμε-
τοχή για τη χρηματοδότηση αγοράς στοιχείων του πάγιου ενεργητικού, όπως 
και το seed capital, αλλά συνήθως έχει ορίζοντα τα πρώτα δύο-τρία χρόνια της 
επιχείρησης.

• Κεφάλαιο χρηματοδότησης επέκτασης υφιστάμενης επιχείρησης (development-
expansion capital): συμμετοχή για τη χρηματοδότηση απόκτησης παγίων σε ανεπτυγ-
μένες επιχειρήσεις.

• Χρηματοδότηση εισαγωγής: συμμετοχή σε επιχείρηση που βρίσκεται σε στάδιο 
προετοιμασίας της δημόσιας εγγραφής της.

• Κεφάλαιο εξαγοράς (management buyout): η συμμετοχή γίνεται για να χρηματο-
δοτηθούν τα στελέχη της εταιρείας για να αγοράσουν μετοχές.

• Χρηματοδότηση αναδιάρθρωσης χρέους (refinancing): καλύπτει τις χρηματοδοτικές 
ανάγκες εταιρειών με πρόβλημα ρευστότητας αλλά και προοπτική κερδοφορίας.

Το κύριο πλεονέκτημα των επιχειρηματικών συμμετοχών είναι ότι οι επιχειρήσεις που παίρνουν 
τα κεφάλαια δεν υποχρεούνται να παράσχουν εγγυήσεις. Σε περίπτωση αποτυχίας της επέν-
δυσης, η εταιρεία επιχειρηματικών συμμετοχών δεν έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή 
των χρημάτων της. Ο χρηματοδότης αναλαμβάνει υψηλό κίνδυνο για τον οποίο προσδοκά να 
ανταμειφθεί με την πώληση της συμμετοχής, όταν αρχίσει να αποδίδει η επένδυση. Η χρηματο-
δοτούμενη επιχείρηση ωφελείται όχι μόνο από την αποφυγή υψηλών επιπέδων δανεισμού, αλλά 
και από το γεγονός ότι συχνά ο χρηματοδότης παρέχει συνολικότερη στήριξη, προσφέροντας 
τεχνογνωσία ως προς τη διοίκηση της εταιρείας και το στρατηγικό της σχεδιασμό. Επιπλέον, εται-
ρείες επιχειρηματικών συμμετοχών συχνά διαθέτουν ένα ευρύ δίκτυο πελατών το οποίο είναι 
αναγκαίο σε καινούριους επιχειρηματικούς σχηματισμούς στο ξεκίνημά τους. Σε τέτοιους μηχα-
νισμούς, είναι επίσης ωφέλιμο το κύρος που μπορεί να προσδώσει η στήριξη μιας μεγάλης εται-
ρείας επιχειρηματικών συμμετοχών, διευκολύνοντας και την πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό 
αλλά ακόμα και την προσέλκυση επενδυτών στη χρηματιστηριακή αγορά. Μεγάλες ελληνικές 
επιχειρήσεις έχουν ξεκινήσει με χρηματοδότηση από εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών, 
όπως τα Goody’s, ο Γερμανός και η Chipita. Γνωστά διεθνή παραδείγματα αποτελούν η Apple, η 
Amazon.com, η Google και η Yahoo!. Στην Ελλάδα, οι δεκαοχτώ (18) εταιρείες επιχειρηματικών 
συμμετοχών αποτελούν μέλη της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων 

Amazon.com
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(HVCA, 2012), η οποία υποστηρίζει την επέκταση αυτού του χρηματοδοτικού θεσμού στην 
Ελλάδα. Ο θεσμός των εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών στηρίζεται και από την κυβερνη-
τική πολιτική με τη λειτουργία του Ταμείου Νέας Οικονομίας (TANEO, 2012).

7.8.3 Χρηματοδοτώντας τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα: εθνικές 
πολιτικές και ευρωπαϊκά προγράμματα
Ο κρίσιμος ρόλος της επιχειρηματικότητας στην οικονομική ανάπτυξη έχει συνδιαμορφώσει 
τις οικονομικές πολιτικές της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το 
πλαίσιο, αναπτύχθηκε ένα ευρύ δίκτυο εθνικών και υπερεθνικών θεσμών για τη χρηματοδό-
τηση της επιχειρηματικότητας. Καταρχήν, οι πολιτικές χρηματοδοτικής στήριξης της επιχειρη-
ματικότητας λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς τη χρηματοδοτική λειτουργία της αγοράς 
κεφαλαίου: εστιάζουν σε επενδύσεις μακράς πνοής, σε επενδύσεις τεχνολογικής καινοτομίας 
καθώς και επενδύσεις ιδιαίτερου χρηματοοικονομικού κινδύνου, οι οποίες μπορεί να μην 
πληρούν πάντοτε συμβατικές προϋποθέσεις πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό (π.χ. επιχει-
ρήσεις μεταναστών, ατόμων με ειδικές ανάγκες, ανέργων, κ.τ.λ.). Αυτή η θεσμική στήριξη της 
επιχειρηματικότητας αφορά κυρίως τη χρηματοδότηση του επενδυτικού κόστους της επιχεί-
ρησης, του λειτουργικού κόστους καθώς και τη φορολογική ενίσχυση. 

Χαρακτηριστική περίπτωση θεσμικής παρέμβασης σε εθνικό επίπεδο είναι ο αναπτυξιακοί 
νόμοι 3299/2004 και 3908/2011. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), το τρίτο κοινοτικό 
πλαίσιο στήριξης προσπάθησε να υποστηρίξει την απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και 
την περιφερειακή ανάπτυξη. Οι πόροι του τρίτου κοινοτικού πλαισίου κατευθύνθηκαν σε 11 
τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα, καλύπτοντας ένα ευρύ δίκτυο τομέων της οικονομικής 
δραστηριότητας, καθώς και σε 13 προγράμματα για τις διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας. 
Κατά την περίοδο 2007-2013, η θεσμική παρέμβαση της Ε.Ε. για τη χρηματοδότηση της μικρο-
μεσαίας επιχειρηματικότητας εστιάζει περισσότερο στις λιγότερο οικονομικά ανεπτυγμένες 
περιφέρειες της χώρας και σε δράσεις με ιδιαίτερη αναπτυξιακή προοπτική, στον άξονα 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Χαρακτηριστικές θεσμικές πρωτοβου-
λίες σε αυτή την κατεύθυνση αποτελούν το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ, 2013), 
το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητα & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ, 2013) (πρώην Ταμείο Εγγυοδοσίας 
των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων), το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ, 
2012), ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ, 2013) καθώς και χρηματο-
δοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Επενδύσεων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013).

Στο πλαίσιο των εθνικών πολιτικών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, κεντρικές πρωτο-
βουλίες αποτελούν το Εθνικό Ταμείο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας (ΕΤΕΑΝ, 2013), 
καθώς και ο Εθνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ). 
Το ΕΤΕΑΝ αντικατέστησε το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. 
Προσανατολισμένο στην κατεύθυνση της κατανομής του κινδύνου μεταξύ του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα, το ΕΤΕΑΝ παρέχει εγγυήσεις και αντεγγυήσεις για την κάλυψη των 
υποχρεώσεων των μικρομεσαίων και των καινοτόμων επιχειρήσεων έναντι των πιστωτών και 
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των μετόχων τους και υποστηρίζει την επενδυτική στρατηγική των ΜΜΕ, ιδίως στον τομέα 
της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο άλλος εθνικός πυλώνας θεσμικής παρέμβασης στη μικρομεσαία 
επιχειρηματικότητα, ο ΕΟΜΜΕΧ, ο οποίος εμφανίζει μια μακροχρόνια παρουσία στην ελληνική 
οικονομία: με αφετηρία το 1977, ο ΕΟΜΜΕΧ υποστηρίζει τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, 
την υποστήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά τόσο σε 
επιχειρησιακό, όσο και σε κλαδικό και μακροοικονομικό επίπεδο. Η παρέμβαση του ΕΟΜΜΕΧ 
λειτουργεί συμπληρωματικά προς την τραπεζική χρηματοδότηση των ΜΜΕ, αξιολογώντας την 
αναπτυξιακή προοπτική της κάθε επένδυσης και παρέχοντας τις σχετικές εγγυήσεις.

7.8.4 Χρηματοδοτώντας την επιχειρηματικότητα: η περίπτωση των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Η Ε.Ε. στηρίζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, προσανατολισμένη στην οικονομική 
ανάπτυξη σε επίπεδο τόσο εθνικό όσο και περιφερειακό. Η χρηματοδοτική στήριξη περι-
λαμβάνει τη χορήγηση επιδοτήσεων, δανείων και εγγυήσεων και κατευθύνεται σε βασικούς 
πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης όπως είναι η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, της καινο-
τομίας, της ανταγωνιστικότητας και της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι 
κυριότεροι άξονες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των ΜΜΕ είναι: το περιβάλλον, η ενέργεια, οι 
μεταφορές, η ενέργεια και η τεχνολογία. Τα κυριότερα χρηματοδοτικά προγράμματα:

• LIFE+ (European Commission, 2013). To πρόγραμμα διαθέτει ένα προϋπολογισμό 
περίπου 2,1 δις € για την περίοδο 2007 - 2013. Σε συνεργασία με τους εθνικούς 
προϋπολογισμούς, χρηματοδοτεί την επιχειρηματικότητα σε τομείς όπως η βιοποι-
κιλότητα και η διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. 

• Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) (European Commission, 
2013). To πρόγραμμα διαθέτει προϋπολογισμό 3,6 δις € για την περίοδο 2007-2013, 
στοχεύει στην ενίσχυση κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αποτελεί την 
υλοποίηση της στρατηγικής της Ε.Ε. για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση. Δύο 
βασικά προγράμματα που αφορούν και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας είναι: 
το Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP) (European Commission, 2013),  
το οποίο αποσκοπεί στη στήριξη κυρίως της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στο 
πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και το Intelligent Energy Europe Programme (IEEP) 
(European Commission, 2013) που ενισχύει την επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της 
προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής βελτίωσης των 
μεταφορών. Το CIP δραστηριοποιείται επίσης και στη χρηματοδότηση επιχειρημα-
τικών δραστηριοτήτων στο χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας και ειδικότερα στο 
πεδίο των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής.

• Marco Polo (European Commission, 2013). Το πρόγραμμα διαθέτει προϋπολογισμό 
450 εκατομμύρια € για την περίοδο 2007-2013. Χρηματοδοτεί αναπτυξιακά έργα με 
σκοπό τον εκσυγχρονισμό των μεταφορών και τη διακίνηση των εμπορευμάτων.

• EUREKA (EUREKA, 2010). Το πρόγραμμα αυτό εστιάζει στην επιστημονική έρευνα με 
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βιομηχανική εφαρμογή, υποστηρίζοντας τη δημιουργία δικτύων μεταξύ των χωρών 
της Ε.Ε., σε επίπεδο επιστημονικής έρευνας αλλά και βιομηχανικής εφαρμογής από 
τις επιχειρήσεις.

• FP7 (European Commission, 2013). Αυτό το πρόγραμμα-πλαίσιο εστιάζει στην 
ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Μέσα από βασικούς άξονες 
του προγράμματος μπορούν να ωφεληθούν και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τα 
πορίσματα καινοτόμων επιστημονικών ερευνών. Σχετικά προγράμματα του FP7 
είναι τα Ideas, People, Cooperation και Capacities (European Commission, 2013). 

Η επιχειρηματικότητα, ιδίως των νέων ανθρώπων, στηρίζεται μέσα και από τα ευρωπαϊκά 
προγράμματα που αφορούν τη δια βίου μάθηση. Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci (European 
Commission, 2013) χρηματοδοτεί διακρατικές συνεργασίες στο χώρο των επιχειρήσεων, ενώ το 
Erasmus (European Commission, 2013) χρηματοδοτεί την επιχειρηματικότητα των νέων.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν και από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, τα 
οποία αποσκοπούν στην υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής στην Ε.Ε. Με 
προϋπολογισμό 347 δις € για την περίοδο 2007 - 2013, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (Europa, 2013), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013) και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής (Europa, 2013) χρηματοδοτούν επιχειρηματικές πρωτοβου-
λίες στην κατεύθυνση της οικονομικής σύγκλισης των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και της 
ενίσχυσης της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας. Από τα προγράμματα αυτά, εκείνο που 
εστιάζει περισσότερο στη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας, και ιδίως της μικρομε-
σαίας, είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης το οποίο υποστηρίζει δράσεις 
στην κατεύθυνση της καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
της ενίσχυσης των διασυνοριακών συνεργασιών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και 
της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Ιδίως για τη χρηματοδοτική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι πολιτικές της Ε.Ε. 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων:

• Το πρόγραμμα JEREMIE (Joint European Resources for Micro and Medium 
Enterprises) (European Commision, 2013) αποτελεί μια πλατφόρμα ενίσχυσης των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, βασισμένη στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Αυτή η πλατφόρμα αποσκοπεί στη χρηματοδοτική διευκόλυνση των 
επιχειρήσεων με την παροχή μικροπιστώσεων, επενδυτικών κεφαλαίων και εγγυ-
ήσεων. Στην Ελλάδα, επιλέξιμες επιχειρήσεις για το JEREMIE είναι οι μικρές και 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, με ηλικία μικρότερη των τριών ετών, με λιγότερους από 
50 εργαζομένους και κύκλο εργασιών μέχρι 10 εκατομμύρια €. Η χρηματοδότηση 
της δανειοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων που εντάσσονται στο JEREMIE 
υποστηρίζεται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς.

• Συμπληρωματικά ως προς το JEREMIE, λειτουργεί το πρόγραμμα JASMINE (Joint 
Action to Support Micro-Finance Institutions in Europe) (European Commision, 
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2013) που ενισχύει τη ρευστότητα χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων για 
την παροχή μικροπιστώσεων. Με τον ίδιο προσανατολισμό λειτουργεί και ο 
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοδοτήσεων (PROGRESS) (European Commision, 
2013), που αποσκοπεί στην ενίσχυση της τραπεζικής διαθεσιμότητας μικροπιστώ-
σεων - για ποσά μικρότερα από 25.000€ - για την ίδρυση ή την επέκταση μικρών 
επιχειρήσεων.

• Το High Growth and Innovative SME Facility (GIF) (European GNSS Agency, 2013) 
ενισχύει τη συγκέντρωση ιδίων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων.

• Το SME Guarantee Facility (INSME, 2013) ενισχύει τη συγκέντρωση δανειακών 
κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ.

Πέρα από τα επιμέρους προγράμματα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στηρίζει την παροχή 
ρευστότητας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με την ενίσχυση των χρηματοπιστωτικών 
επιχειρήσεων που χρηματοδοτούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, η Ε.Ε. υποστηρίζει 
τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που ενισχύουν την εξωστρέφεια και τη διεθνή κινητικό-
τητα των επιχειρήσεων: το AL Invest IV (AL Invest, 2013) υποστηρίζει τη δραστηριοποίηση των 
ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Λατινική Αμερική, το PROINVEST (Pro Invest EU, 
2013) ενισχύει συνεργασίες με χώρες της Λατινικής Αμερικής, το EU GATEWAY (EU Gateway 
Programme, 2013) υποστηρίζει τη δραστηριοποίηση ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στη Νότια 
Κορέα και στην Ιαπωνία, ενώ τα προγράμματα Pre-Accession Assistance (European Commision, 
2013) και Neighbourhood Investment (European Commision, 2013) υποστηρίζουν την επιχει-
ρηματική πρωτοβουλία σε χώρες υποψήφιες για ένταξη και σε χώρες γειτονικές προς την Ε.Ε., 
αντίστοιχα.

Τέλος, ένας ακόμα πυλώνας στήριξης της επιχειρηματικότητας είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Επιχειρήσεων (EEN-Hellas, 2013), το οποίο δραστηριοποιείται στη μεταφορά τεχνογνω-
σίας μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων αλλά και πληροφοριών για τις δυνατότητες που 
προσφέρει η Ε.Ε. στις επιχειρήσεις, ιδίως στο πεδίο της χρηματοδοτικής υποστήριξης.

7.8.5 Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring)
Η πρακτορεία απαιτήσεων είναι μια διαδικασία στην οποία συνάπτεται μια σύμβαση μεταξύ 
της επιχείρησης που έχει τις απαιτήσεις (προμηθευτής) και της εταιρείας πρακτορείας επιχει-
ρηματικών απαιτήσεων (πράκτορας). Βάσει της σύμβασης, ο προμηθευτής εκχωρεί στον 
πράκτορα τις απαιτήσεις έναντι των πελατών του και εισπράττει άμεσα το 80% του ποσού των 
απαιτήσεων, πληρώνοντας τον πράκτορα μια προμήθεια μέχρι 2%, η οποία καλύπτει τόσο την 
προμήθεια του πράκτορα όσο και το κόστος διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου της απαί-
τησης. Πέρα από την άμεση χορήγηση ρευστότητας στον προμηθευτή, ο πράκτορας μπορεί να 
αναλάβει τη λογιστική και νομική διαχείριση των απαιτήσεων του προμηθευτή, την αξιολόγηση 
και μερική (ή ολική) κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου των απαιτήσεων, ακόμα και τη διαχεί-
ριση και ανάπτυξη του δικτύου των πελατών. Η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων 
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εφαρμόζεται κυρίως από τράπεζες και ανώνυμες εταιρείες που συστήνονται για το σκοπό αυτό.

Αξιοποιώντας το χρηματοδοτικό μηχανισμό της πρακτορείας απαιτήσεων, η χρηματοδοτούμενη 
επιχείρηση μπορεί να εξασφαλίσει ρευστότητα όταν δε διαθέτει εμπράγματες εγγυήσεις για 
τραπεζικό δανεισμό, όταν οι όροι παροχής πιστώσεων από τους προμηθευτές είναι ασύμφοροι, 
όταν η είσπραξη των απαιτήσεων είναι χρονοβόρα, δαπανηρή και ενέχει υψηλά ποσοστά ζημιών.

Με κριτήριο το είδος των υπηρεσιών που παρέχονται στον προμηθευτή, οι πρακτορείες απαι-
τήσεων μπορούν να διακριθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Πρακτορεία απαιτήσεων με δικαίωμα αναγωγής: ο πράκτορας αναλαμβάνει τη 
λογιστική διαχείριση και την είσπραξη των απαιτήσεων, αλλά δεν αναλαμβάνει τον 
πιστωτικό κίνδυνο των απαιτήσεων (απαιτήσεις που δεν εξοφλούνται).

• Πρακτορεία απαιτήσεων χωρίς δικαίωμα αναγωγής: αναλαμβάνει τη λογιστική 
διαχείριση και είσπραξη των απαιτήσεων, αλλά και καλύπτει τον προμηθευτή σε 
περίπτωση που ο πελάτης του δεν πληρώσει την υποχρέωσή του.

• Αμιγώς χρηματοδοτική πρακτορεία απαιτήσεων με προεξόφληση απαιτήσεων: 
ο πράκτορας αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση χωρίς να καλύπτεται ο πιστωτικός 
κίνδυνος.

• Πρακτορεία απαιτήσεων μόνο με χρηματοδότηση: καλύπτεται η χρηματοδότηση 
και ο πιστωτικός κίνδυνος από τις απαιτήσεις, αλλά δεν παρέχεται υπηρεσία λογι-
στικής διαχείρισης των απαιτήσεων.

• Μη χρηματοδοτική πρακτορεία απαιτήσεων: παρέχεται υπηρεσία λογιστικής 
παρακολούθησης των απαιτήσεων και κάλυψης του πιστωτικού κινδύνου (ανεί-
σπρακτων απαιτήσεων). Τα εισπραχθέντα ποσά από τις απαιτήσεις αποδίδονται 
στον προμηθευτή μετά την είσπραξη των απαιτήσεων.

• Εμπιστευτική πρακτορεία απαιτήσεων: ο πράκτορας αναλαμβάνει να καλύψει και 
να χρηματοδοτήσει τον πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να ενημερωθεί ο οφειλέτης.

• Εξαγωγική πρακτορεία απαιτήσεων: καλύπτει την είσπραξη των απαιτήσεων 
κατά τη διαδικασία των εισαγωγών και των εξαγωγών. Στην περίπτωση αυτή, ο 
πράκτορας του εξαγωγέα αξιολογεί τον πιστωτικό κίνδυνο του εισαγωγέα και 
επικοινωνεί με τον πράκτορα του εισαγωγέα για να καθορίσουν τους όρους της 
πίστωσης. Αφού παραδοθούν τα εμπορεύματα, ο πράκτορας του εξαγωγέα χρημα-
τοδοτεί τον εξαγωγέα με βάση την αξία του τιμολογίου της συναλλαγής. Στη συνέ-
χεια, ο πράκτορας αναλαμβάνει τη λογιστική παρακολούθηση του τιμολογίου και 
όταν αυτό εξοφληθεί παίρνει το σχετικό ποσό από τον εξαγωγέα.

Η πρακτορεία απαιτήσεων είναι ένας βασικός μηχανισμός βελτίωσης της ρευστότητας και 
ταχείας πρόσβασης της επιχείρησης σε κεφάλαιο κίνησης. Επιπλέον, λειτουργικά, η επιχεί-
ρηση απαλλάσσεται από τη διαδικασία της λογιστικής παρακολούθησης των απαιτήσεων και 
αποκτά πρόσβαση σε χρηματοδότηση με όρους συχνά προτιμότερους από αυτούς της τραπε-
ζικής χρηματοδότησης.
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7.8.6 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
Η χρηματοδοτική μίσθωση είναι μια μορφή χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που τους 
επιτρέπει να επεκτείνουν τον παραγωγικό τους εξοπλισμό χωρίς να διαθέσουν άμεσα δικό 
τους κεφάλαιο. Σε αυτό το χρηματοδοτικό μηχανισμό, ο εκμισθωτής παραχωρεί την αποκλει-
στική χρήση ενός παγίου στην επιχείρηση (μισθωτής), για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και 
ορισμένο τίμημα. Η διάρκεια της σύμβασης καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της ωφέλιμης ζωής 
του παγίου. Κατά την εκχώρηση της χρήσης, ο εκμισθωτής διατηρεί την κυριότητα του παγίου 
καθώς και τα έξοδα ασφάλισης και συντήρησής του. Με τη λήξη της σύμβασης χρηματοδο-
τικής μίσθωσης, ο μισθωτής έχει τρεις επιλογές: α) να αγοράσει τον εξοπλισμό με ένα μικρό 
τίμημα, β) να ανανεώσει τη σύμβαση, γ) να μην ανανεώσει τη σύμβαση και να επιστρέψει τον 
εξοπλισμό στην εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης. Ο μισθωτής πληρώνει στον εκμισθωτή ένα 
σταθερό ποσό (μίσθωμα) – συνήθως στην αρχή κάθε μήνα ή τριμήνου – και το επιτόκιο καθο-
ρισμού του μισθώματος είναι υψηλότερο από το επιτόκιο τραπεζικής χρηματοδότησης για την 
απόκτηση αυτού του παγίου.  

Οι κυριότερες συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που προσφέρονται από τις εταιρείες 
leasing μπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες:

• Άμεση χρηματοδοτική μίσθωση: καλύπτει ολόκληρη την ωφέλιμη ζωή ή το μεγαλύ-
τερο μέρος της ωφέλιμης ζωής του εξοπλισμού. Η παρούσα αξία των μισθωμάτων 
υπερβαίνει το 80% της τρέχουσας αξίας του εξοπλισμού στην αγορά.

• Λειτουργική μίσθωση: η σύμβαση καλύπτει μέρος μόνο της ωφέλιμης ζωής του 
μηχανήματος και ο εκμισθωτής αναλαμβάνει τα έξοδα ασφάλισης και συντήρησης.

• Πώληση και επαναμίσθωση (sale and leaseback): η επιχείρηση στην οποία ανήκει 
το πάγιο περιουσιακό στοιχείο το πουλάει στην εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης 
και ταυτόχρονα συνάπτει συμφωνία να το εκμισθώσει για ορισμένη χρονική 
περίοδο, με καθορισμένο τίμημα. Η σκοπιμότητα μιας τέτοιας σύμβασης για τις 
επιχειρήσεις είναι η πρόσβαση στη ρευστότητα χωρίς προσφυγή σε τραπεζικό 
δανεισμό καθώς και ο προσπορισμός των φορολογικών οφελών που προκύπτουν 
από τη νομοθεσία.

• Μίσθωση μόχλευσης (leveraged lease): στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία χρημα-
τοδοτικής μίσθωσης καλύπτει ένα μόνο μέρος του κόστους απόκτησης του παγίου 
ενώ το υπόλοιπο κόστος χρηματοδοτείται από την τράπεζα, βάσει της πιστολη-
πτικής ικανότητας του μισθωτή και του εκμισθωτή.

• Χρηματοδοτική μίσθωση με τον προμηθευτή (vendor lease): η εταιρεία χρηματο-
δοτικής μίσθωσης φέρνει σε επαφή τους μισθωτές και τους προμηθευτές του παρα-
γωγικού εξοπλισμού και εγγυάται για λογαριασμό του μισθωτή.

• Διασυνοριακή χρηματοδοτική μίσθωση (cross border lease): η εταιρεία χρηματο-
δοτικής μίσθωσης και η εταιρεία που χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό είναι σε διαφο-
ρετική χώρα.
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• Υπομίσθωση (Subleasing): η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης μισθώνει τον 
εξοπλισμό από τον προμηθευτή και στη συνέχεια το μισθώνει στον μισθωτή.

Η χρηματοδοτική μίσθωση δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν άμεσα 
τον παραγωγικό εξοπλισμό που χρειάζονται, γεγονός που είναι σημαντικό σε περιπτώσεις που 
η παροχή ρευστότητας από τις τράπεζες είναι περιορισμένη. Έτσι, οι επιχειρήσεις αποφεύγουν 
το ενδεχόμενο υπερβολικού δανεισμού. Επιπλέον, καθώς ο εξοπλισμός ανήκει στον εκμισθωτή, 
ο μισθωτής δεν αναλαμβάνει τα κόστη συντήρησης, ούτε και τον κίνδυνο τεχνολογικής απαξί-
ωσης του εξοπλισμού. Συγκριτικά με την τραπεζική χρηματοδότηση, είναι πολύ πιο ευέλικτος 
μηχανισμός πρόσβασης στη ρευστότητα και προσφέρει λειτουργική ευελιξία, με τις πολλές 
διαθέσιμες εναλλακτικές κατά τη λήξη της σύμβασης. Επίσης, το μίσθωμα αποτελεί έξοδο για 
το μισθωτή, με αποτέλεσμα να μειώνει το φορολογητέο εισόδημα και τη δανειακή επιβάρυνση. 

7.9 Σύνοψη
• Οι μετοχές εκφράζουν τίτλους ιδιοκτησίας στα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης.

• Η τιμή μιας μετοχής, διακρίνεται σε τρία είδη: α) η λογιστική ή εσωτερική τιμή, β) η 
ονομαστική αξία και γ) η χρηματιστηριακή αξία.

• Σχετικά με τα επιτόκια διακρίνονται:

• Ονομαστικό επιτόκιο: το επιτόκιο που εκφράζεται πάντοτε σε ετήσια βάση.

• Επιτόκιο περιόδου: το επιτόκιο που αντιστοιχεί ανά περίοδο ανατοκισμού. 

• Πραγματικό ετήσιο επιτόκιο: το επιτόκιο που αντιστοιχεί σε ένα έτος.

• Από τα καθαρά κέρδη μιας εταιρίας, η Γενική Συνέλευση ψηφίζει τη διανομή μέρους 
τους στους μετόχους. Το χρηματικό αυτό ποσό ονομάζεται μέρισμά της μετοχής.

• Η χρηματοοικονομική λογιστική τηρείται με σκοπό την ενημέρωση της διοίκησης 
της επιχείρησης όσο και των τρίτων ενδιαφερομένων.

• Ο ισολογισμός βασίζεται στη λογιστική ισότητα, βασίζεται δηλαδή στο ότι σε κάθε οικο-
νομική μονάδα τα μέσα δράσης πρέπει να ισούνται με τις πηγές προέλευσης τους.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = ΠΑΘΗΤΙΚΟ + ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ.

• Στην ανάλυση των λογιστικών στοιχείων χρησιμοποιούνται συχνά οι λεγόμενοι 
χρηματοοικονομικοί δείκτες. Η χρήση των δεικτών αποτελεί μια δυναμική μέθοδος 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης των επιχειρήσεων. Οι δείκτες αυτοί είναι οι εξής:

• Δείκτες Αποδοτικότητας: μετράται η αποδοτικότητα μίας επιχείρησης, δηλαδή η 
δυναμικότητα των κερδών της και η ικανότητα της διοικήσεως να παράγει κέρδη. 

• Δείκτες Ρευστότητας: μετράται η βραχυχρόνια οικονομική κατάσταση μίας 
εταιρίας και η δυνατότητά της να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρε-
ώσεις της.



261

07 / Εισαγωγή στα χρηματοοικονομικά και τον οικονομικό σχεδιασμό / Αριστείδης Σάμιτας

• Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας: εξετάζεται ο βαθμός αποτελεσματικότητας 
μίας επιχείρησης στη χρήση των περιουσιακών της στοιχείων.

• Δείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης: εξετάζουν τη σχέση ιδίων και ξένων κεφα-
λαίων σε μια επιχείρηση για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ή όχι υπερδανεισμός.

• Δείκτες Αποτίμησης: συσχετίζουν τα οικονομικά στοιχεία, όπως είναι τα κέρδη, 
με τα χρηματιστηριακά στοιχεία, όπως η χρηματιστηριακή τιμή ή το μέρισμα.

• Ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός και έλεγχος ταυτίζονται με τη βιωσιμό-
τητα της επιχείρησης. Στηρίζονται στην ευελιξία, αφού κάθε επιχείρηση δρα διαφο-
ρετικά και διαμορφώνει ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της.

• Η ανάλυση του νεκρού σημείου αποτελεί μέτρο σύγκρισης της παραγόμενης και 
πωλούμενης ποσότητας της επιχείρησης, με τα κέρδη της.

• Όταν η επιχείρηση πωλεί με πίστωση, τότε επιτυγχάνει την αύξηση των εσόδων 
της, αφού πωλεί περισσότερες μονάδες προϊόντος. Όμως η πώληση με πίστωση 
επιφέρει και κόστος στην επιχείρηση.

• Τα αποθέματα που διατηρεί μία επιχείρηση περιλαμβάνουν τις πρώτες ύλες, τα 
ημικατεργασμένα προϊόντα και τα έτοιμα προϊόντα.

• Ο Ταμειακός Προγραμματισμός στοχεύει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των 
μετρητών που διαθέτει η επιχείρηση. 

• Οι επενδυτές κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: 1) επενδυτές με μακροχρόνιους 
επενδυτικούς στόχους, οι οποίοι δεν επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των τιμών 
της αγοράς, 2) κερδοσκόποι επενδυτές, οι οποίοι σε καθημερινή βάση προβαίνουν 
σε αγοραπωλησίες χρηματιστηριακών τίτλων και 3) ειδικές κατηγορίες επενδυτών, 
οι οποίοι εκμεταλλεύονται ειδικές συγκυρίες και διακυμάνσεις της αγοράς.

• Ο βασικότερος τρόπος χρηματοδότησης μιας επιχείρησης, μπορεί να γίνει με την 
έκδοση κοινών μετοχών.

• Ο εναλλακτικός τρόπος μακροχρόνιας χρηματοδότησης είναι η έκδοση ομολογιών, 
που ουσιαστικά πρόκειται για δανεισμό της επιχείρησης από επενδυτές που αγορά-
ζουν τα ομόλογα της.

• Η χρηματοδότηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης, όπως έχει 
προαναφερθεί, προέρχεται από εξωτερικές και εσωτερικές πηγές.

• Οι εσωτερικές πηγές αφορούν στη χρηματοδότηση της επιχείρησης με ίδιους 
πόρους, με τα οικονομικά αποτελέσματα της τρέχουσας και των παρελθουσών περι-
όδων που παρακρατήθηκαν χωρίς να αποδοθούν στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης.

• Οι εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης αφορούν τους χρηματοδότες που κινούνται 
στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου καθώς και επιδοτήσεις από εθνικές ή υπερε-
θνικές πολιτικές.

• Οι χρηματοδοτικές αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία μιας επιχείρησης διακρί-
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νονται σε δύο κατηγορίες: α) στη χρήση κεφαλαίων για την απόκτηση κεφαλαίου 
κίνησης (στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού) με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα 
οικονομικής δραστηριότητας και β) στη χρήση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση 
επενδύσεων (απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων).

• Μια σημαντική αρχή της λήψης χρηματοδοτικών αποφάσεων είναι πως ο χρονικός 
ορίζοντας των κεφαλαίων πρέπει να ταιριάζει με το χρονικό ορίζοντα των περιουσι-
ακών στοιχείων που αποκτούνται με τα κεφάλαια αυτά.

• Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης σε ρευστό-
τητα, για την πληρωμή βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στο ελληνικό δημόσιο, στα 
ασφαλιστικά ταμεία, στους προμηθευτές και άλλους πιστωτές. 

• Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός χρησιμοποιείται κυρίως για να καλύψει επενδυτικές 
ανάγκες της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης, για την αγορά παραγωγικού εξοπλι-
σμού, ακινήτων, επενδυτικών συμμετοχών, κ.ά. 

• Εξαιτίας της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι τράπεζες έχουν περιορίσει 
την παροχή ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις, δίνοντας έμφαση στη διατήρηση 
της κεφαλαιακής τους επάρκειας.

• Οι πολιτικές χρηματοδοτικής στήριξης της επιχειρηματικότητας λειτουργούν 
συμπληρωματικά ως προς τη χρηματοδοτική λειτουργία της αγοράς κεφαλαίου.

• Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης προσπά-
θησε να υποστηρίξει την απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και την περιφερειακή 
ανάπτυξη.

• Η χρηματοδοτική στήριξη περιλαμβάνει τη χορήγηση επιδοτήσεων, δανείων και 
εγγυήσεων και κατευθύνεται σε βασικούς πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης όπως 
είναι η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της ανταγωνιστικό-
τητας και της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

• Η χρηματοδοτική μίσθωση αποτελεί χρηματοδοτικό μηχανισμό κατά τον οποίο 
ο εκμισθωτής παραχωρεί την αποκλειστική χρήση ενός παγίου στην επιχείρηση 
(μισθωτής), για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και ορισμένο τίμημα.
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Ι. Λεξικό όρων
Αγορά κεφαλαίου (Capital Market): η κύρια λειτουργία της αγοράς κεφαλαίου αναφέρεται 
στις ενέργειες μεταβίβασης της ιδιοκτησίας και του ελέγχου του συνόλου των υπαρχόντων 
περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των οικονομικών μονάδων. Οι συνήθεις τίτλοι της αγοράς 
κεφαλαίου είναι: α) οι ομολογίες επιχειρήσεων και β) οι μετοχές των επιχειρήσεων.

Αγορά χρήματος (Money Market): είναι η αγορά στην οποία το αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
είναι απαιτήσεις, οι οποίες είναι στενά υποκατάστατα του χρήματος. 

Βραχυχρόνια χρηματοδότηση: είναι ένα μέσο για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών 
της επιχείρησης και περιλαμβάνει τα χρηματοδοτικά μέσα που προσφέρουν κεφάλαια που 
πρέπει να εξοφληθούν σε 1 χρόνο.

Επιχειρηματικός κίνδυνος: αφορά στη διασπορά των πιθανών αποδόσεων μιας επένδυσης για 
λόγους που αφορούν την αποτελεσματικότητα του παραγωγικού μηχανισμού της επιχείρησης 
καθώς και τη δυνατότητα της επιχείρησης να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της καλύ-
τερα από τους ανταγωνιστές.

Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών: είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που χρησιμοποι-
είται για τη στήριξη καινοτόμων ιδεών και επιχειρηματικών σχεδίων, το οποίο έχει και υψηλό 
επιχειρηματικό κίνδυνο.

Κεφάλαιο κίνησης: το άθροισμα του κυκλοφορούντος και του διαθέσιμου ενεργητικού της 
επιχείρησης.

Κίνδυνος της χώρας: αφορά στο ενδεχόμενο συστημικής αστάθειας στο οικονομικό και πολι-
τικό σύστημα της χώρας όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Ομόλογο: είναι ένα δάνειο για τον εκδότη του ομολόγου. Ο αντισυμβαλλόμενος του είναι ο 
αγοραστής του ομολόγου, ο οποίος συμφωνεί να δανείσει στον εκδότη ένα πόσο σήμερα και 
στο μέλλον να λάβει μια σειρά τακτικών χρηματικών ροών καθώς και ένα προσυμφωνημένο 
ονομαστικό κεφάλαιο στη λήξη.

Περιβαλλοντικός κίνδυνος: αφορά στις μεταβολές του φυσικού περιβάλλοντος με τρόπο που 
να θέτει σε κίνδυνο τις οικονομικές αποδόσεις.

Πρακτορεία απαιτήσεων: είναι μια διαδικασία στην οποία συνάπτεται μια σύμβαση μεταξύ 
της επιχείρησης που έχει τις απαιτήσεις (προμηθευτής) και της εταιρείας πρακτορείας επιχει-
ρηματικών απαιτήσεων (πράκτορας).

Συναλλαγματικός κίνδυνος: καθιστά αβέβαιη την οικονομική απόδοση δραστηριοτήτων σε 
συνάλλαγμα.

Χρηματοοικονομικός κίνδυνος: συνδέεται κυρίως με το ενδεχόμενο χρεοκοπίας της επιχεί-
ρησης και της αδυναμίας της να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι των δανειστών της.

Χρηματορροές (Cash Flow): ονομάζονται τα χρηματικά ποσά που θα εισπραχθούν ή θα πληρω-
θούν σε διάφορες μελλοντικές χρονικές στιγμές.
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ΙΙ. Ερωτήσεις κεφαλαίου
1. Αγορά χρήματος (Money Market) είναι η αγορά στην οποία το αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
είναι απαίτηση η οποία είναι στενό υποκατάστατο του χρήματος και οι τίτλοι που διαπραγμα-
τεύονται είναι:

α) βραχυπρόθεσμοι.

β) μεσομακροπρόθεσμοι.

γ) μακροπρόθεσμοι.

2. Οι ομολογίες σα χρηματοοικονομικά εργαλεία ανήκουν στην αγορά:

α) χρήματος.

β) κεφαλαίου.

γ) παραγώγων.

3. Οι μετοχές αποτελούν τίτλο που ο κάτοχος τους έχει:

α) τμήμα ιδιοκτησίας.

β) πιστωτικές απαιτήσεις.

γ) συμμετοχή στη Διοίκηση.

4. Ο συντελεστής προεξόφλησης χρησιμοποιείται για να υπολογίσουμε:

α) μελλοντικές αξίες.

β) παρούσες αξίες.

γ) δανειακές επιβαρύνσεις.

5. Ο όρος (1+r)^t ονομάζεται:

α) συντελεστής προεξόφλησης.

β) συντελεστής παραγωγής.

γ) συντελεστής ανατοκισμού.

6. Η χρηματιστηριακή τιμή μιας μετοχής είναι η τιμή:

α) που περιλαμβάνει τα μερίσματα.

β) στο χρηματιστήριο.

γ) που εκτιμά ο χρηματιστής μας.



265

07 / Εισαγωγή στα χρηματοοικονομικά και τον οικονομικό σχεδιασμό / Αριστείδης Σάμιτας

7. Ο κάτοχος ομολόγων μιας επιχείρησης έχει:

α) μερίδιο στην ιδιοκτησία της.

β) πιστωτικές απαιτήσεις έναντι της.

γ) κουπόνια της επιχείρησης.

8. Σε ποιο μέρος του ισολογισμού τοποθετούμε τον ξένο δανεισμό;

α) Ενεργητικό.

β) Παθητικό.

γ) Καθαρή θέση.

9. O ουδέτερος ισολογισμός αφορά ισολογισμούς των οποίων η καθαρή θέση είναι:

α) θετική.

β) αρνητική.

γ) μηδέν.

10. Σε ποιο μέρος του ισολογισμού τοποθετούμε τα έξοδα εγκατάστασης;

α) Ενεργητικό.

β) Παθητικό.

γ) Καθαρή θέση.

11. Ο αριθμοδείκτης μεικτού περιθωρίου ή μεικτού κέρδους προκύπτει εάν διαιρέσουμε τα 
μεικτά κέρδη της χρήσης με:

α) τα καθαρά κέρδη.

β) τα αποθέματα.

γ) τις καθαρές πωλήσεις.

12. Ο αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας βρίσκεται αν διαιρέσουμε το κυκλοφορούν ενεργητικό με:

α) τα μετρητά στο ταμείο.

β) τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις.

γ) τα ίδια κεφάλαια.
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13. Όσο μεγαλύτερη είναι η αναλογία των ξένων κεφαλαίων στο σύνολο των κεφαλαίων, τόσο 
περισσότερο η επιχείρηση είναι:

α) χρεωστική.

β) πιστωτική.

γ) σταθερή.

14. Η ανάλυση του νεκρού σημείου αποτελεί μέτρο σύγκρισης, της παραγόμενης και πωλού-
μενης ποσότητας της επιχείρησης:

α) με τις τιμές πώλησης των προϊόντων της.

β) με τα κέρδη της.

γ) με τη χρεοκοπία της.

15. Το μεικτό περιθώριο κέρδους είναι το ποσό που απομένει, αν από την τιμή πώλησης του 
προϊόντος αφαιρεθεί:

α) η φορολογία.

β) το κόστος της πρώτης ύλης.

γ) το ανά μονάδα μεταβλητό κόστος.

16. Η πολιτική συγχρονισμού των λήξεων χρησιμοποιείται για τη διαχείριση:

α) των πιστώσεων.

β) του κεφαλαίου κίνησης.

γ) των πωλήσεων.

17. Όταν η επιχείρηση πωλεί με πίστωση, τότε τα έσοδα της: 

α) αυξάνονται.

β) μειώνονται.

γ) δεν επηρεάζονται.

18. Τα κόστη διακράτησης περιλαμβάνουν όλα εκείνα τα κόστη που βαρύνουν:

α) τα αποθέματα που η επιχείρηση διατηρεί.

β) το χρόνο μεταφοράς των προϊόντων.

γ) τις επιστροφές των προϊόντων.
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19. Το Σύστημα Out- Sourcing, αναφέρεται στο ότι η επιχείρηση ωφελείται όταν διάφορα εξαρ-
τήματα της παραγωγής:

α) τα κατασκευάζει η ίδια.

β) τα προμηθεύεται έτοιμα.

γ) τα προμηθεύεται από το εξωτερικό.

20. Το float διαθεσιμότητας (availability float) αναφέρεται στο χρόνο που χρειάζεται η τράπεζα:

α) για να μας δώσει πίστωση.

β) για να εκκαθαρίσει μια επιταγή.

γ) για να διαθέσει μπλοκ επιταγών.

21. Η βραχυχρόνια χρηματοδότηση περιλαμβάνει τα χρηματοδοτικά μέσα που προσφέρουν 
κεφάλαια που πρέπει να εξοφληθούν το πολύ σε:

α) 2 χρόνια.

β) 1 μήνα.

γ) 1 χρόνο.

22. Το απόθεμα των χρηματιστηριακών τίτλων, παίζει σημαίνων ρόλο στον καθορισμό του:

α) πληθωρισμού.

β) του γενικού δείκτη.

γ) του ΑΕΠ.

23. Τα δάνεια προθεσμίας αποτελούν άμεσα επιχειρηματικά δάνεια με ημερομηνία αποπληρωμής:

α) 1 έως 2 μήνες.

β) 1 έως 15 έτη.

γ) 15 έως 30 έτη.

24. Οι ομολογίες στις οποίες για την ασφάλεια των δανειστών, η εταιρία υποθηκεύει συγκεκρι-
μένα περιουσιακά της στοιχεία ονομάζονται:

α) ενυπόθηκες.

β) μετατρέψιμες.

γ) ομολογιακοί τίτλοι χωρίς τοκομερίδιο.
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25. Η πιθανότητα χρεοκοπίας μιας επιχείρησης καθορίζεται από: 

α) την καινοτομία της.

β) το μισθολογικό της κόστος.

γ) τη δανειακή της επιβάρυνση.

26. Ο κίνδυνος που αφορά τη διασπορά των πιθανών αποδόσεων μιας επένδυσης: 

α) αποδοτικός.

β) επιχειρηματικός.

γ) πιστωτικός.

27. Στα δάνεια τύπου sinking fund ο δανειζόμενος πληρώνει κατά τη διάρκεια του δανείου και 
πριν τη λήξη του:

α) μόνο τόκο.

β) τόκο και κεφάλαιο.

γ) τίποτα. 

28. Οι εταιρίες venture capital χρηματοδοτούν:

α) τις πωλήσεις.

β) εταιρίες με προοπτικές κερδοφορίας.

γ) το εξαγωγικό εμπόριο.

29. Στη διαδικασία Πρακτορείας απαιτήσεων με δικαίωμα αναγωγής, ο πράκτορας αναλαμ-
βάνει τη λογιστική διαχείριση και την είσπραξη των απαιτήσεων, αλλά δεν αναλαμβάνει:

α) τον πιστωτικό κίνδυνο.

β) τον επιτοκιακό κίνδυνο.

γ) το νομικό κίνδυνο.

30. Στη διαδικασία της άμεσης χρηματοδοτικής μίσθωσης, η παρούσα αξία των μισθωμάτων 
υπερβαίνει την τρέχουσα αξία του εξοπλισμού στην αγορά κατά:

α) 60%.

β) 70%.

γ) 80%.
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Περίληψη
Σκοπός του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι η εισαγωγή στις διαπραγματεύσεις. Παρουσιάζονται 
τα βασικά τους χαρακτηριστικά, περιγράφεται η διαδικασία τους και αναφέρονται οι μέθοδοι, οι 
τεχνικές και οι τακτικές που εφαρμόζονται για την επιτυχή κατάληξή τους. Το κεφάλαιο ολοκλη-
ρώνεται με την αναφορά στη διαχείριση  των συγκρούσεων.

Λέξεις-κλειδιά: διαπραγματεύσεις, συγκρούσεις, λήψη αποφάσεων.

Μαθησιακοί στόχοι κεφαλαίου
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κεφαλαίου, ο/η αναγνώστης/στρια θα:

α) γνωρίζει: 

• σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να διαπραγματευτεί,

• ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας αξιόλογος διαπραγματευτής,

• πώς μπορεί να κινηθεί ορθά μέσα στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης,

• τα βασικά σημεία της διαχείρισης συγκρούσεων,

β) κατανοεί: 

• τα στάδια της διαπραγμάτευσης,

• την προετοιμασία,

• τις μεθόδους, τις στρατηγικές και τις τακτικές των διαπραγματεύσεων,

γ) είναι ικανός/ή: 

• να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα για την επιχείρησή του ή να κατορθώσει να 
επιλύσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα.

• να βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, όταν διαπραγματεύεται, έναντι της απέναντι 
πλευράς.

• να εκμεταλλεύεται τα θετικά και να αντιμετωπίζει τα αρνητικά αποτελέσματα των 
συγκρούσεων.

• να μπορεί να λάβει αποφάσεις προς όφελός του.
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8.1 Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο, γίνεται μια εισαγωγή στις διαπραγματεύσεις και παρουσιάζονται τα βασικά 
σημεία τους. Επίσης, περιγράφεται η διαδικασία των διαπραγματεύσεων και οι μέθοδοι που 
εφαρμόζονται για επιτυχείς διαπραγματεύσεις. Γίνεται αναφορά στις στρατηγικές διαπραγμά-
τευσης, αλληλεξάρτησης και στις τακτικές διαπραγμάτευσης. Τέλος, γίνεται αναφορά στη διαχεί-
ριση των συγκρούσεων.

8.2 Ορισμός διαπραγμάτευσης
Η διαπραγμάτευση είναι ουσιαστικά μια διαδικασία επικοινωνίας που πραγματοποιείται 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων, τα οποία αποσκοπούν στην άμεση συνεννόηση μεταξύ 
τους, ώστε να επιτύχουν κάποιους στόχους. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι μέσω της 
συζήτησης να καταφέρουν να επιλύσουν τις διαφορές τους και με αυτό τον τρόπο να ικανο-
ποιήσουν τα κοινά τους συμφέροντα καταφεύγοντας έτσι σε ένα συμβιβασμό ή ακόμη καλύ-
τερα στην επίτευξη συμφερόντων. Σε πολλές περιπτώσεις ασχολούμαστε καθημερινά με τις 
διαπραγματεύσεις χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Η διαπραγμάτευση επηρεάζεται και εξαρ-
τάται από τις προσωπικότητες, τις προσωπικές φιλοδοξίες, τα ατομικά στυλ και τη συλλογική 
κουλτούρα του οργανισμού. Ο στόχος και των δύο πλευρών είναι να υπάρξει ένα θετικό αποτέ-
λεσμα χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και τις ικανότητές τους. Αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
μπορεί να είναι τα έσοδα, η κερδοφορία, η ποιότητα εξυπηρέτησης, η εικόνα της επιχείρησης ή 
και οι σχέσεις με άλλες επιχειρήσεις.

Οι διαπραγματεύσεις παρατηρούνται σε καθημερινές ασχολίες, οι κυριότερες όμως και οι πιο 
βασικές είναι οι εξής:

1. Εμπεριέχουν τον κοινωνικό χαρακτήρα. Σε αυτή την περίπτωση, εμπεριέχονται 
διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται ακόμα και στο οικογενειακό και φιλικό 
περιβάλλον με τα αντίστοιχα φυσικά πρόσωπα.

2. Εμπεριέχουν τον επιχειρηματικό χαρακτήρα. Η πρακτική αυτή διάσταση εμπεριέχει 
κατ' επέκταση και τον οικονομικό τομέα. Αναφέρεται σε συμφωνίες, οι οποίες διακυ-
βεύονται ανάμεσα σε επιχειρήσεις, πελάτες και προμηθευτές. Οι επιτυχείς διαπραγ-
ματεύσεις μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικά κέρδη ή εξοικονόμηση δαπανών.

Διαπραγματεύσεις λοιπόν πραγματοποιούνται σε διάφορες καταστάσεις και η ποικιλία τους 
εκτείνεται σε όλο το φάσμα των διαπροσωπικών και κοινωνικών μας σχέσεων. Τα δύο μέρη 
συνήθως επιθυμούν το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα και έτσι το καθένα ξεχωριστά προσπαθεί με 
διάφορες μεθόδους και επιχειρήματα, να επιτύχει το προσωπικό του βέλτιστο αποτέλεσμα. 
Αυτό επιτυγχάνεται με μια σωστή προετοιμασία, με τη χρήση κατάλληλων στρατηγικών κατά τη 
διάρκεια της διαπραγμάτευσης όπως επίσης και δημιουργία κλίματος συνεργασίας και συνα-
δελφικότητας. Παρόλα αυτά, υπάρχει και το στοιχείο του ανταγωνισμού για το ποιος από τα 
δύο μέρη θα υπερισχύσει.
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Για να μπορέσει να επιτευχθεί λοιπόν μια διαπραγμάτευση πρέπει να αντιπροσωπεύεται από 
τουλάχιστον δύο ευέλικτους και επιδέξιους διαπραγματευτές, όπου είναι γνώστες των κανόνων 
της συγκεκριμένης διαδικασίας. Γνωρίζοντας ο καθένας την προσωπική του ισχύ, καταφεύγει σε 
διάφορες μεθόδους έτσι ώστε να αντιπαρατεθεί στον άλλο. Η συγκεκριμένη αντιπαράθεση δεν 
έχει σα στόχο να εξαλείψει τις σχέσεις των δύο μερών, παρά μόνο να πείσει η μια μεριά την άλλη 
ότι οι ανάγκες του ενός είναι συμβατές με του άλλου. Μια κοινή λύση που θα ανταποκρίνεται 
στους στόχους και των δύο μερών είναι το πιο συνηθισμένο αποτέλεσμα. Παρακάτω στο σχήμα 1 
φαίνεται ένα διάγραμμα της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και τα στάδια της, ενώ στο σχήμα 2, 
φαίνονται οι συμμετέχοντες σε μια διαπραγμάτευση και πότε προκύπτει η διαδικασία.

Σχήμα 1. Βήματα διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Πηγή: Alpha Συμβουλευτική, 2010.

Σχήμα 2. Συμμετέχοντες στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Πηγή: Alpha Συμβουλευτική, 2010.
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8.3 Ο διαπραγματευτής
Οι καλοί διαπραγματευτές δεν υποτιμούν τους άλλους και δεν επιδεικνύουν ανωτερότητα. 
Όμως διαπραγματεύονται μόνο με τον αρμόδιο και προβάλλουν την πεποίθησή τους για 
επιτυχία, αυτό τους κάνει να είναι διεκδικητικοί όχι όμως και επιθετικοί. Κρατούν ηρεμία και 
αυτοσυγκέντρωση και πρώτα «πωλούν» τον εαυτό τους. Αν το πετύχουν, πωλούν τις ιδέες τους 
και το προϊόν τους και η όλη προσπάθειά τους επικεντρώνεται στην ικανοποίηση των αναγκών 
όλων των πλευρών.

Συνήθως, οι επιχειρηματίες παραχωρούν μια συγκεκριμένη θέση στην επιχείρηση τους που 
απευθύνεται αποκλειστικά στο ρόλο του διαπραγματευτή, δηλαδή αναζητούν το κατάλληλο 
άτομο που θα πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις και θα κατέχει τις κατάλληλες γνώσεις για 
να μπορεί να υποστηρίξει αυτή του τη θέση. Η θέση ενός διαπραγματευτή προϋποθέτει ένα 
στέλεχος το οποίο θα έχει ηγετικές ικανότητες. Θα διαθέτει διάφορες αξίες που θα υποστηρί-
ζουν τη θέση του, όπως, να είναι ευγενικός κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης χωρίς όμως 
αυτό να τον καθιστά ευάλωτο, να κρατάει τα προσχήματα, να δρα απρόβλεπτα τη κατάλληλη 
στιγμή, να στοχεύει στην ουσία, να ακούει ενεργά, να μπορεί να οικοδομεί μια καλή σχέση 
συνεργασίας και κυρίως να αντιμετωπίζει το πρόβλημα και όχι τους ανθρώπους.

Ένα στέλεχος λοιπόν με τις παραπάνω δεξιότητες μπορεί να σκιαγραφήσει κατάλληλα το 
προφίλ του αντιπάλου και να προετοιμαστεί ανάλογα. Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, 
προσεγγίζει με συγκεκριμένες στρατηγικές την άλλη πλευρά και με τη βοήθεια της εμπειρίας 
του στη διαδικασία, καταφέρνει να αποσπάσει τη θετική απάντηση της συμφωνίας που προσ-
δοκά. Φροντίζει να μην υποκύπτει σε πιέσεις, οι οποίες μπορούν να πάρουν τη μορφή μιας 
άρνησης για οπισθοχώρηση, μιας απειλής ακόμα και μιας δωροδοκίας. Με λίγα λόγια, το 
συγκεκριμένο πρόσωπο πρέπει να είναι άξιο εμπιστοσύνης από τους ανωτέρους του γιατί τους 
αντιπροσωπεύει απέναντι σε μια ισχυρή συμφωνία. Στην περίπτωση που μια επιχείρηση δε 
διαθέτει ειδικευόμενο στέλεχος ανάθεσης αυτού του καθήκοντος από το προσωπικό της, τότε 
μπαίνει στη διαδικασία εύρεσης εξωτερικού διαμεσολαβητή.

8.4 Λόγοι διαπραγμάτευσης
Η διαπραγμάτευση είναι ένα εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξαλειφθεί 
κάποιο πρόβλημα ανάμεσα σε δύο επιχειρήσεις αλλά συγχρόνως είναι και ένα μέσο διευθέ-
τησης εσωτερικών θεμάτων όπου μπορούν να απασχολούν τα μέλη της ίδιας επιχείρησης. 
Οι λόγοι διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε δύο επιχειρήσεις μπορεί να αφορούν τομείς όπως οι 
παρακάτω:

• Κοινοπραξία ή συμμετοχή σε μια άλλη εταιρία, όπου επιδιώκεται με κοινά μέσα και 
κοινό σκοπό.

• Αγοραπωλησία κάποιου ιδιοκτησιακού στοιχείου, το οποίο μπορεί να είναι ένα 
οικόπεδο ή κάποιο κτίριο.
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• Πιθανή χρηματοδότηση έργων για επενδυτικούς λόγους της επιχείρησης.

• Διευθέτηση διαφορών, οι οποίες συνήθως εμπεριέχουν οικονομικούς λόγους.

• Σύναψη δανείων, το καταστατικό κάποιου έργου και κάποια αντίστοιχη αλλαγή στο 
περιεχόμενό του.

Οι λόγοι διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε μέλη της ίδιας επιχείρησης, αναφέρονται σε διαπραγ-
ματεύσεις που πραγματοποιούνται μέσα στο εργασιακό περιβάλλον μιας επιχείρησης, δηλαδή 
ανάμεσα στους ίδιους τους εργαζομένους. Οι διαπραγματεύσεις αυτές μπορούν να πάρουν τη 
μορφή των λεγόμενων, συλλογικών διαπραγματεύσεων. Εφαρμόζονται στις περιπτώσεις όπου 
πρέπει να ρυθμιστούν οι όροι απασχόλησης και αμοιβής του προσωπικού για μια ορισμένη 
χρονική περίοδο. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν να ανεξαρτητοποιηθούν οι εργαζόμενοι 
από τους εργοδότες, σε συγκεκριμένο και ρεαλιστικό βαθμό. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την περί-
πτωση έχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες διαπραγματεύονται για λογαριασμό 
όλων των εργαζομένων, που υπάγονται σε αυτές. Ο ρόλος αυτός συνεχίζεται και μετά την 
τελική υπογραφή που θα υπάρχει στην αντίστοιχη συλλογική σύμβαση εργασίας, καθόλη τη 
διάρκεια συμφωνίας.

8.5 Η θέση των διαπραγματεύσεων στο σύγχρονο περιβάλλον
Είναι γεγονός πλέον ότι ο σημερινός κόσμος της οικονομίας και των επιχειρήσεων βρίσκεται 
σε μια περίοδο συνεχούς διαπραγμάτευσης. Η επαναλαμβανόμενη χρήση και κατ’ επέκταση 
χρησιμότητα αυτού του εργαλείου, βοηθά καθημερινά στις επικοινωνίες των μελών αυτού του 
περιβάλλοντος. Οι κρίσιμες αποφάσεις για την κερδοφορία μιας επιχείρησης λαμβάνονται 
μέσα από τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, η οποία πλέον καθίσταται σα μια αρκετά ουσι-
ώδης στρατηγική ικανότητα ενός στελέχους. Τα αρμόδια στελέχη αναζητούν διαρκώς νέους 
δημιουργικούς τρόπους για να μπορέσουν να έχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα σε αυτή τη διαδι-
κασία. Ο ρόλος τους αναδιαμορφώνεται και οφείλει να συμβαδίζει παράλληλα με τα σημερινά 
δρώμενα και απαιτήσεις. Η παραδοσιακή διαπραγμάτευση μεταβάλλεται σύμφωνα με τους 
ρυθμούς του περιβάλλοντος. Οι προηγμένες τεχνικές που δημιουργούνται τους αναγκάζουν 
να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Το αποτέλεσμα που προσδοκούν πλέον χρήζει ανάγκης 
ενός συμβιβασμού κοινών συμφερόντων. Οι επιχειρήσεις αποβλέπουν σε σχέσεις συνεργασίας 
και πολλές φορές μάλιστα μακροχρόνιας. Με αυτόν τον τρόπο προτιμούν να μεγαλώσουν την 
αγορά, αυξάνοντας συγχρόνως και την παραγωγικότητα για να επωφεληθούν όλοι. Η αβεβαι-
ότητα στην παγκόσμια αγορά προϋποθέτει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι, με πιο 
σημαντική από όλες το ρίσκο. Οι διαπραγματεύσεις, παίρνοντας εσωτερικό, εθνικό και διεθνές 
χαρακτήρα μονοπωλούν το ενδιαφέρον κάθε ανερχόμενου επιχειρηματία και η γνώση για την 
πραγματοποίηση και την επιτυχία τους είναι σημαντική. Τα συνεχόμενα διλήμματα, οι προκλή-
σεις, ο ανταγωνισμός αλλά και ο μεγαλύτερος στόχος μιας επιχείρησης, δηλαδή η αύξηση του 
κέρδους επιβάλλουν τη χρήση αυτού του εργαλείου.
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8.6 Χαρακτηριστικά των διαπραγματεύσεων
Ανεξάρτητα από το επίπεδο στο οποίο διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις υφίστανται µια σειρά 
κοινών χαρακτηριστικών που τις ορίζουν:

1. Υπάρχουν δύο ή περισσότερα µέρη. Τα µέρη της διαπραγµατευτικής διαδικα-
σίας δύνανται να τα αποτελούν φυσικά πρόσωπα, οµάδες ή και οργανισµοί. Για να 
υφίσταται η έννοια της διαπραγµάτευσης, αναγκαία είναι η ύπαρξη ενός τουλάχιστον 
φορέα µιας άλλης (όχι αναγκαστικά αντίθετης αλλά σίγουρα διαφορετικής) άποψης.

2. ∆εν υπάρχει σύμπτωση απόψεων και συμφερόντων. Εφόσον µεταξύ των δύο ή 
περισσότερων µερών δεν εντοπίζονται διαφορές στις απόψεις ή στις προθέσεις 
ενεργειών, δεν υπάρχει ανάγκη για διαπραγµάτευση και αποτελεί µονόδροµο η 
εφαρµογή της κοινής επιθυµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αναζητείται η επίτευξη 
µιας συµφωνίας ως προς τις δράσεις.

3. Τα µέρη διαπραγµατεύονται επειδή πιστεύουν ότι µέσω αυτής της διαδικασίας θα 
επιτύχουν περισσότερα από αυτά που το αντίπαλο µέρος είναι διατεθειµένο να 
παραχωρήσει από µόνο του. Κάθε διαπραγµάτευση έχει σα στόχο τη µεγιστοποίηση 
του οφέλους από κάθε συναλλαγή. Εφόσον είναι δεδοµένο ότι µια τέτοια διαδι-
κασία δεν µπορεί να προσφέρει µεταβολή των αρχικών δεδοµένων, δεν υφίσταται 
ανάγκη διαπραγµάτευσης. Σε τέτοια περίπτωση αξιολογούνται τα αρχικά δεδοµένα 
ή προσφορές που αποτελούν και το τελεσίδικο στοιχείο για να αποφασισθεί η 
ανάγκη ή το κέρδος της συνεργασίας.

4. Τα µέρη αρχικά προτιµούν να διαπραγµατευτούν αντί να ανοίξουν µέτωπο αντιπα-
ράθεσης ή να καταφύγουν στη διαιτησία µιας ανώτερης αρχής. Η διαπραγµάτευση 
αποτελεί την οδό για το συµβιβασµό των αντιθέσεων και την επίτευξη του καλύ-
τερου δυνατού αποτελέσµατος. Εφόσον αυτή δεν επιτύχει το σκοπό της, η άµεση 
αντιπαράθεση ή η επίλυση των διαφορών µέσω της διαιτησίας θεσµοθετηµένων 
αρχών αποτελεί το µοναδικό εναλλακτικό βήµα. Αναφέρεται ότι διαπραγµατεύσεις 
πραγµατοποιούνται όταν δεν υπάρχουν καθιερωµένοι κανόνες και διαδικασίες 
επίλυσης των διαφορών.

5. Κάθε µέρος δίνει και παίρνει. Όπως αναφέρθηκε, για να υφίσταται λόγος 
διαπραγµάτευσης, θα πρέπει οι απόψεις και τα συµφέροντα των µερών να µη 
συµπίπτουν. Μέσω της εν λόγω διαδικασίας, επιδιώκεται η άµβλυνση των διαφορών 
µέσω συµβιβασµών της µίας πλευράς, ή συνηθέστερα και των δύο, ώστε να βρεθεί 
η «χρυσή τοµή». Βέβαια, στην ιδανική περίπτωση των πραγµατικά δηµιουργικών 
διαπραγµατεύσεων, τα αντίπαλα µέρη δε χρειάζεται να συµβιβαστούν. Αντί αυτού 
εφευρίσκονται λύσεις που ικανοποιούν τους αντικειµενικούς στόχους αµφότερων.

6. Η επιτυχηµένη διαπραγµάτευση προϋποθέτει επιτυχηµένη αντιµετώπιση τόσο των 
δεδηλωμένων σηµείων αντιπαράθεσης όσο και των άδηλων ή συναισθηµατικών 
υποχρεώσεων. Πέρα από τους προφανείς στόχους του κάθε µέρους κατά τη 
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διαπραγµατευτική διαδικασία, υφίσταται και µία σειρά επιδιώξεων που αποτελούν, 
συνήθως προσωπική επιδίωξη των διαπραγµατευτών. Παραδείγµατα τέτοιων επιδι-
ώξεων, µπορεί να είναι η ανταπόκριση στις προσδοκίες των ατόµων ή του φορέα που 
ο διαπραγµατευτής εκπροσωπεί και η επίτευξη της προσωπικής διάκρισης. Τα παρα-
πάνω στοιχεία, αν και φαίνονται να είναι δευτερευούσης σηµασίας, πολλές φορές 
είναι εκείνα που καθορίζουν τις ενέργειες ενός διαπραγµατευτή καθώς και το συνο-
λικό αποτέλεσµα της διαδικασίας.

8.7 Διαδικασία διαπραγμάτευσης
Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί μια διαπραγμάτευση, θα πρέπει να υπάρχει διαφορά 
απόψεων, μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών σε συγκεκριμένα θέματα. Στο παρόν λοιπόν 
κεφάλαιο, παρουσιάζεται η διαδικασία στην οποία λαμβάνουν μέρος τα στελέχη με τις 
απαραίτητες δεξιότητες, τα οποία έχουν προταθεί για το ρόλο του διαπραγματευτή. Πριν όμως 
παρουσιαστούν τα βήματα της διαδικασίας αυτής, θα πρέπει να έχει προηγηθεί και η κατάλ-
ληλη προετοιμασία, η οποία θα οδηγήσει τους διαπραγματευτές στο βέλτιστο αποτέλεσμα.

8.7.1 Βήματα διαπραγμάτευσης

1) Προετοιμασία διαπραγμάτευσης
Σημαντικό ρόλο για την έκβαση μιας διαπραγμάτευσης έχει η προετοιμασία. Τα δύο μέρη 
επικεντρώνονται στα σημεία που τα απασχολούν και στη συνέχεια σχεδιάζουν τις αντίστοιχες 
τακτικές. Ένας σωστός διαπραγματευτής οφείλει να εξετάσει την κατάσταση που θα ακολου-
θήσει από πολλές παραμέτρους και να μπορέσει να προβλέψει οποιαδήποτε δυσκολία μπορεί 
να παρουσιαστεί από την αντίθετη πλευρά. Η εύρεση των συμφερόντων της άλλης πλευράς 
μπορεί να αποδειχθεί ένα ισχυρό χαρτί. Η διαδικασία αυτή μάλιστα μπορεί να βοηθήσει έτσι 
ώστε να βρεθούν και κοινά συμφέροντα και να ακολουθήσει με μεγαλύτερη ευκολία κάποιος 
συμβιβασμός. Για να το καταφέρει αυτό θα πρέπει να ορίσει κάποια στάδια.

1Α) Στάδια προετοιμασίας διαπραγμάτευσης

Αρχικά, οφείλει να καθορίσει τους στόχους, τους οποίους θέλει να επιτύχει μέχρι τη λήξη της 
διαπραγμάτευσης. Με αυτό τον τρόπο γνωρίζει τι επιδιώκει και με τη βοήθεια των διαπραγ-
ματευτικών του όπλων προσπαθεί να το επιτύχει. Παράλληλα, προσπαθεί να αντιληφθεί τους 
αντίστοιχους στόχους και κίνητρα της αντίθετης πλευράς. Σε αυτό το σημείο μπορεί να τον 
βοηθήσει κάποιο πιθανό ιστορικό σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στα δύο μέρη. Εάν δηλαδή στο 
παρελθόν έχει προηγηθεί κάποια ανάλογη διαπραγμάτευση και κατά πόσο έχουν επηρεαστεί οι 
σχέσεις μεταξύ τους, όπως επίσης και αν υπάρχουν κάποια σημεία, στα οποία πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή. Γενικά πάντως πρέπει να μελετηθεί το προφίλ του αντιπροσώπου της αντί-
θετης πλευράς για να μπορέσουν να διαμορφωθούν οι κατάλληλες σχέσεις και προσεγγίσεις και 
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φυσικά να αποφευχθούν πιθανά σφάλματα.

Επιπλέον, ο διαπραγματευτής καθορίζει από την αρχή την καλύτερη εναλλακτική λύση για τη 
συμφωνία, η οποία θα πραγματοποιηθεί, όπως επίσης και την τιμή αποχώρησης από αυτή. 
Παράλληλα με αυτή του την κίνηση, οφείλει να προβλέψει και τις αντίστοιχες τιμές της άλλης 
πλευράς. Αυτό μπορεί να το καταφέρει μέσω επικοινωνίας με διάφορες πηγές του ίδιου 
επαγγελματικού κλάδου, μελετώντας κάποιους ισολογισμούς, ακόμα και κάνοντας ανεπί-
σημες ερωτήσεις για τους ίδιους τους διαπραγματευτές. Μέσω των παραπάνω προβλέψεων 
για την αντίθετη πλευρά, ο διαπραγματευτής πρέπει να εντοπίσει και τις ανάγκες των αντι-
πάλων και μάλιστα εάν δεν υπάρχουν, να τις δημιουργήσει ο ίδιος. Στη συνέχεια, ο διαπραγ-
ματευτής οφείλει να είναι προετοιμασμένος, στην περίπτωση όπου η αντίθετη πλευρά μπορεί 
να διαφωνήσει με την προβολή των επιχειρημάτων του. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να έχει 
ήδη σχεδιάσει κάποιες εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες θα τον βοηθήσουν για την επίτευξη του 
τελικού αποτελέσματος. Σε κάθε περίπτωση πάντως, πρέπει να έχει συγκεντρώσει αντικειμε-
νικά κριτήρια για κάθε πρόταση που θα παραθέσει κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. 
Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσει να εξηγήσει ο κάθε διαπραγματευτής από την πλευρά του, 
τους λόγους οι οποίοι τον ευνοούν καλύτερα για προσωπικό του όφελος.

Μόλις επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να είναι γνώστης των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. 
Εφόσον δηλαδή, φθάσει στη λήξη της η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, θα πρέπει να ελεγ-
χθεί εάν πραγματοποιήθηκαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και αν όχι, θα πρέπει να ακολου-
θήσει κάποιος συμβιβασμός.

Τελικό στάδιο της προετοιμασίας είναι μια πιθανή αξιολόγηση της διαπραγμάτευσης και αυτό 
επιτυγχάνεται με την πρόβλεψη των ενδεχόμενων συνεπειών. Στην περίπτωση που παρουσια-
στούν κάποιες απόψεις ή θέματα προς συζήτηση, τα οποία θα ήταν καλύτερα να απουσιάζουν 
κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, θα σημειωθούν στην αντίστοιχη ατζέντα διαπραγμά-
τευσης για να μην ξαναπαρουσιαστούν. Σε όλα αυτά συμβάλλουν τα στοιχεία δύναμης του 
διαπραγματευτή, τα οποία μπορούν να πηγάζουν από την προσωπική ισχύ που διαθέτει, αλλά 
παράλληλα και με την ισχύ της θέσης στην οποία βρίσκεται μέσα στην αντίστοιχη επιχείρηση 
όπως επίσης και την ισχύ των σχέσεων του με τις υπόλοιπες.

1Β) Καλύτερη εναλλακτική λύση έναντι μιας προσφερόμενης συμφωνίας

Το στέλεχος που θα διαθέτει το ρόλο του διαπραγματευτή στη συνάντηση οφείλει να προσδι-
ορίσει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του, την καλύτερη εναλλακτική λύση έναντι μιας 
προσφερόμενης συμφωνίας. Με τη βοήθεια της καλύτερης εναλλακτικής λύσης, ο διαπραγμα-
τευτής έχει ήδη καθορίσει το σημείο στο οποίο μπορεί να αρνηθεί μια πρόταση από την άλλη 
πλευρά, ενώ γνωρίζει από την αρχή τι θα συμβεί αν δεν καταλήξει σε συμφωνία. Εδώ αξίζει να 
σημειωθεί ότι είναι αρκετά δύσκολο σε μια επιχείρηση να αποτιμηθεί η κατάλληλη λύση, γιατί 
οι υπολογισμοί για την εύρεση της πρέπει να γίνουν με ουδέτερο και αντικειμενικό ύφος.
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1Γ) Τιμή αποχώρησης

Μια εξίσου σημαντική τιμή που πρέπει να έχει προετοιμάσει ο διαπραγματευτής είναι η τιμή 
αποχώρησης, η οποία είναι εξίσου σημαντική με την καλύτερη εναλλακτική λύση. Αποτελεί 
την τελική τιμή, η οποία θα δοθεί στη λήξη της διαπραγμάτευσης και θα παραθέσει σε λιγό-
τερο πλεονάζουσα θέση, τη μια από τις δύο πλευρές. Η διαφορά ανάμεσα στην τιμή αποχώ-
ρησης και στην καλύτερη εναλλακτική λύση, είναι ότι αυτή της πρώτης περίπτωσης αναφέρεται 
πάντοτε σε χρηματικό ποσό, ενώ η δεύτερη σε οποιοδήποτε τρόπο λύσης μπορεί να βρεθεί. 
Ένας επιτυχημένος συνδυασμός των δύο αυτών διαπραγματευτικών όπλων μπορεί να οδηγήσει 
στο βέλτιστο αποτέλεσμα μια διαπραγμάτευση.

1Δ) Υλοποίηση διαπραγμάτευσης

Η χρονολογία και η τοποθεσία όπου θα γίνει η διαπραγμάτευση, θα γνωστοποιηθεί με έγγραφο 
από την πλευρά που έχει ασκήσει το δικαίωμα αυτό. Με αυτόν τον τρόπο ενημερώνονται τα 
αντίστοιχα εξουσιοδοτημένα για τη διαπραγμάτευση πρόσωπα. Εφόσον λοιπόν έχει γίνει η 
απαραίτητη προετοιμασία και από τα δύο μέρη, ξεκινά η διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Τα δύο μέρη οφείλουν να καταφθάσουν την προκαθορισμένη ώρα στο χώρο όπου θα πραγ-
ματοποιηθεί η συζήτησή τους. Η περίσταση απαιτεί να είναι κατάλληλα και ευπρεπώς ενδε-
δυμένοι. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλές φορές η αρχική συνάντηση μπορεί να θεωρηθεί σα 
συνάντηση γνωριμίας και να χρειαστεί να ακολουθήσουν και άλλες, για να ληφθεί η τελική 
απόφαση. Μια τέτοια περίπτωση έχει το χαρακτηρισμό των διαπραγματεύσεων πολλαπλών 
φάσεων. Επίσης, μια άλλη μορφή διαπραγματεύσεων είναι οι πολυμερείς διαπραγματεύ-
σεις, όπου μπορούν να σχηματιστούν συνασπισμοί και συμμαχίες που επηρεάζουν το τελικό 
αποτέλεσμα.

Με κινητήριες δυνάμεις το σεβασμό και την ευγένεια, ξεκινούν την οικοδόμηση των σχέσεων 
τους και δημιουργούν ένα θετικό κλίμα για να παρουσιάσουν το θέμα που τους απασχολεί, 
και να παραθέσουν τις προτάσεις τους. Σε περίπτωση περίπλοκης συμφωνίας, προτείνεται οι 
δύο πλευρές να την επεξεργάζονται θέμα προς θέμα και να αποφεύγουν να περιμένουν έως το 
τέλος της διαπραγμάτευσης. Πολλοί διαπραγματευτές επιλέγουν να ξεκινήσουν τη συζήτηση 
με τα εύκολα θέματα, κάτι που είναι λογικό γιατί βοηθάει στην εξοικείωση των δύο πλευρών. 
Παρόλα αυτά, εάν επιλέξουν να ξεκινήσουν με τα δύσκολα ζητήματα, η συζήτηση μπορεί να 
αποδειχθεί εξίσου προσοδοφόρα γιατί θα έχουν αντιμετωπιστεί οι πρώτες δυσκολίες και στη 
συνέχεια θα είναι πιο εύκολο να επιλυθούν και τα υπόλοιπα θέματα.

Σε περίπτωση όπου η άλλη πλευρά επιζητεί να αλλάξει κάποιο κομμάτι της συμφωνίας από 
αυτά στα οποία έχουν καταλήξει, ο διαπραγματευτής οφείλει να ενημερώσει ότι θα γίνουν και 
κάποιες επιπλέον αλλαγές και από τη δική του πλευρά. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε ορίζεται 
επαναδιαπραγμάτευση, αλλιώς η συμφωνία ακυρώνεται.
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1Ε) Αποτελέσματα – τελικά έγγραφα – αξιολογήσεις

Έχοντας καταλήξει σε ένα τελικό αποτέλεσμα, ακολουθεί το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας 
της διαπραγμάτευσης, το οποίο είναι το νόμιμο κλείσιμο της συμφωνίας με έγγραφα. Οι ειδι-
κευμένοι δικηγόροι που έχουν προετοιμάσει τα κατάλληλα έγγραφα, τα παραδίδουν στους 
δύο εκπροσώπους και αυτοί με τη σειρά τους βάζουν τις αντίστοιχες υπογραφές για τη νόμιμη 
αποδοχή της συμφωνίας.

Έπειτα, εάν η συμφωνία είναι αρκετά προσοδοφόρα και για τις δύο πλευρές, ακολουθεί μια 
συνεργασία η οποία προβλέπεται να επαναλάβει και άλλες διαπραγματεύσεις που θα αποδώ-
σουν κοινά συμφέροντα και στους δύο. Αυτή είναι μια εμφανής απόδειξη θετικής αξιολόγησης, 
η οποία αποτελεί και το τέλος της υπάρχουσας διαδικασίας.

Σχήμα 3. Διαγραμματική αναπαράσταση του σχεδιασμού και των εργαλείων που 
απατούνται για μια διαπραγμάτευση. Πηγή: Alpha Συμβουλευτική, 2010.
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2) Μέθοδοι διαπραγματεύσεων
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι προσεγγίσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια μιας 
διαπραγμάτευσης:

2Α) Μέθοδος του συμβιβασμού

Ο συμβιβασμός αποτελεί την πιο απλή μέθοδο διαπραγμάτευσης. Βασίζεται στην αμοιβαία 
υποχώρηση όλων των µερών έτσι ώστε να βρεθεί µία ενδιάμεση λύση. Απαραίτητη προϋ-
πόθεση της εφαρμογής της μεθόδου αυτής, αποτελεί η δυνατότητα και η πρόθεση της κάθε 
πλευράς να μετακινηθεί από την αρχική της θέση, µε σκοπό την εύρεση του σημείου εκείνου 
όπου τα οφέλη και οι ζημιές να είναι περίπου ίδιες για όλους. Σε περίπτωση που τα παρα-
πάνω δε συμβαίνουν, πρέπει να αναζητηθεί ένας άλλος τρόπος προσέγγισης του ζητήματος. Η 
μέθοδος του συμβιβασμού αφορά µόνο στην περίπτωση εκείνη όπου αντικείμενο της διαπραγ-
μάτευσης αποτελεί ένα και μοναδικό ζήτημα. Όπως είναι προφανές, η χρήση της μεθόδου 
αυτής αποκαλύπτει έλλειψη φαντασίας αλλά και διάθεσης για επίτευξη μεγαλύτερων στόχων. 
Εφαρμόζεται συνήθως όταν η διαφορά απόψεων είναι μικρή και, κατά συνέπεια, οι απώλειες 
από τη μεταβολή των αρχικών θέσεων σχετικά αμελητέες. Παρότι η μέθοδος του συμβιβασμού 
αποτελεί µια απλή διαδικασία, υφίστανται σειρά παραγόντων που δύνανται να την καταστή-
σουν πιο σύνθετη. Με βάση τα προαναφερθέντα, εξάγεται το συμπέρασμα ότι όσο πιο ακραία 
είναι η αρχική θέση που διατυπώνεται, τόσο αυξάνονται και τα οφέλη από την υποτιθέμενη 
«µέση λύση». Έτσι, για να κάνει εφαρμογή της μεθόδου ένας διαπραγματευτής, θα πρέπει 
να διατυπώσει την πιο ακραία αλλά πιστευτή θέση και ταυτόχρονα, να έχει εξακριβώσει κατά 
πόσο το αντίπαλο μέρος έχει εκφράσει µια αρχική θέση που δεν τείνει στα άκρα. Παράλληλα, 
η πρόταση του συμβιβασμού είναι δυνατό να αποκαλύψει αδυναμίες του άτομου που τον 
προτείνει. Αδυναµίες που ενδεχομένως να υποδηλώνουν µια τέτοια κίνηση είναι η απειρία, ο 
φόβος και η ύπαρξη µη εµφανών στοιχείων πίεσης, που επιδρούν και περιορίζουν τις δυνατό-
τητες ευελιξίας.

2Β) Μέθοδος της συναλλαγής

Η συναλλαγή αποτελεί µία µέθοδο που παρουσιάζει αρκετά κοινά στοιχεία µε το συµβιβασµό. 
Στόχο αποτελεί το µοίρασµα της διαφοράς σε περισσότερα του ενός επίπεδα. Εφαρµόζεται σε 
περιπτώσεις όπου αντικείµενο της διαπραγµάτευσης δεν αποτελεί ένα µοναδικό ζήτηµα, αλλά 
δύο ή περισσότερα εξαρτώµενα ή ανεξάρτητα µεταξύ τους. Για την αποτελεσµατική εφαρµογή 
απαιτούνται αµοιβαίες και «ίσες» υποχωρήσεις, οι οποίες, όµως, µπορούν να γίνουν σε διαφο-
ρετικά ζητήµατα. Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, είναι η αποδοχή του σχετικού βάρους του 
κάθε ζητήµατος σε σχέση µε τα υπόλοιπα ώστε να γίνεται εκτίµηση της κάθε ενέργειας σε κοινή 
βάση. Οµοιότητα µε τη µέθοδο του συµβιβασµού, αποτελεί το γεγονός ότι και στις δύο περι-
πτώσεις απαιτείται µετακίνηση από τις αρχικές θέσεις όλων των διαπραγµατευτικών µερών, οι 
οποίες θα πρέπει να είναι ισοβαρείς.
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2Γ) Μέθοδος του εξαναγκασμού

Ο εξαναγκασµός είναι µία µέθοδος που µπορεί να εφαρµοστεί µόνο κάτω από συγκεκριµένες 
συνθήκες. Βασίζεται στην εξουσία ή τη δύναµη ενός µέρους σε σχέση µε τα άλλα και σκοπό έχει 
την ώθηση σε µιας µορφής αδιέξοδο το οποίο, όµως, ταυτόχρονα ικανοποιεί τις ανάγκες και 
τους σκοπούς της µίας μόνο πλευράς. Βέβαια, το αδιέξοδο αυτό µπορεί και να δηµιουργηθεί 
από σειρά εξωτερικών παραγόντων (συνθήκες ανταγωνισµού, µονοπώλιο, κ.λπ.). Όπως γίνεται 
εύκολα αντιληπτό, κατά την εφαρµογή της µεθόδου του εξαναγκασµού δε γίνεται αµοιβαία 
υποχώρηση αλλά αποδοχή των αρχικά διατυπωθέντων θέσεων της µίας πλευράς. Τα στοιχεία 
που προϋπάρχουν, ώστε να οδηγηθεί η διαπραγµάτευση στην εφαρµογή της εν λόγω µεθόδου, 
δεν επιτρέπουν ελιγµούς και εναλλαγές, µε συνέπεια το τελικό αποτέλεσµα να είναι δεδοµένο. 
Είναι προφανές ότι η χρήση του εξαναγκασµού έχει αρνητικές επιπτώσεις στις σχέσεις των 
διαπραγµατευόµενων µερών. Η απειλή µπορεί να φέρει για το δεδοµένο ζήτηµα ευνοϊκά 
αποτελέσµατα, αλλά σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί την καλύτερη λύση, ιδιαίτερα σε περί-
πτωση ύπαρξης πιθανότητας για νέα συνεργασία ή διαπραγµάτευση για άλλο ζήτηµα υπό 
διαφορετικές συνθήκες στο µέλλον. Κατά συνέπεια, η µέθοδος αυτή είναι από τις πλέον επικίν-
δυνες και πρέπει να αποφεύγεται εάν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις.

2Δ) Μέθοδος της συναισθηματικής φόρτισης

Η µέθοδος της συναισθηµατικής φόρτισης βασίζεται στην εκµετάλλευση στοιχείων του χαρα-
κτήρα και αδυναµιών των άλλων µελών της διαπραγµάτευσης. Στόχος της είναι η αύξηση 
της πίεσης και η µετακίνηση προς το επιθυµητό αποτέλεσµα χωρίς αντάλλαγµα στη βάση 
δεδοµένων ευαίσθητων σηµείων του αντίπαλου διαπραγµατευτή. Αν και το σύνολο των 
ειδικών διατείνονται ότι το άτοµο οφείλει να διαχωρίζει τις λειτουργίες και τις ενέργειές του 
από τα συναισθήµατα του (ειδικά σε επαγγελµατικό επίπεδο), αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. 
Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις, ο διαπραγµατευτής βρίσκεται σε κατάσταση «οµηρίας» από τα 
συναισθήµατά του, παραµερίζει τη λογική και το συµφέρον και οδηγείται σε συµφωνίες που 
έχουν µικρότερα οφέλη για τον ίδιο ή το φορέα που εκπροσωπεί. Βέβαια, η εφαρµογή της 
µεθόδου δεν µπορεί να έχει αποτέλεσµα σε όλα τα άτοµα και η επιτυχία βασίζεται στην εξακρί-
βωση στοιχείων του προσώπου που συναντά ο διαπραγµατευτής απέναντί του. Ωστόσο, οφείλει 
να αναφερθεί ότι η πρόκληση συναισθηµατικής φόρτισης µπορεί να είναι αποτελεσµατική 
µόνο εφόσον εκφράσεις, γεγονότα και κινήσεις συνάδουν µε το δηµιουργούµενο κλίµα.

2Ε) Μέθοδος των λογικών επιχειρημάτων

Η µέθοδος των λογικών επιχειρηµάτων αποτελεί ίσως τη συνηθέστερη τακτική που εφαρµόζεται 
σε µία διαπραγµάτευση και η χρήση της µπορεί να έχει ως σκοπό είτε την υποστήριξη των 
θέσεων που έχουν εκφραστεί είτε την απάντηση και αντιµετώπιση των επιχειρηµάτων της 
άλλης πλευράς. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη τέτοιων επιχειρηµάτων που βασί-
ζονται στη λογική και κατά συνέπεια η αποφυγή έκφρασης ακραίων θέσεων ή ουτοπικών 
ιδεών και προτάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, οποιοδήποτε χρησιµοποιούµενο στοιχείο στην 
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εφαρµογή της εν λόγω µεθόδου µπορεί εύκολα να καταρριφθεί µε άµεσο αποτέλεσµα να περι-
έλθει ο διαπραγµατευτής σε θέση αδυναµίας. Δεδομένου του γεγονότος ότι το µεγαλύτερο 
µέρος των ατόµων προσπαθούν να φαίνονται ότι λειτουργούν με τη λογική, η επιτυχία της 
µεθόδου δύναται να είναι µεγάλη. Τα παραπάνω ενισχύονται και από το γεγονός ότι µε τη 
µέθοδο αυτή µπορεί να γίνει πλήρης αποδοχή των αρχικών θέσεων της µίας πλευράς χωρίς 
να απαιτούνται αµοιβαίες υποχωρήσεις, εφόσον βέβαια, χρησιµοποιηθούν τα κατάλληλα 
επιχειρήµατα µε τον πιο ενδεδειγµένο τρόπο.

Αναλύοντας περαιτέρω τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της µεθόδου και της εφαρµογής της, 
µπορεί να αναδειχθεί η ιδιαίτερη σηµασία που αποκτά η προετοιµασία πριν από την έναρξη 
της διαπραγµατευτικής διαδικασίας. Η συλλογή του συνόλου των στοιχείων που αφορούν το 
ζήτηµα καθώς και η πιθανή εκ των προτέρων γνώση της θέσης που θα διατυπώσει το αντίπαλο 
µέρος δίνει τη δυνατότητα για ανάλυση των δεδοµένων και εν συνεχεία, ορθότερη χρήση των 
επιχειρηµάτων. Με βάση τα παραπάνω, καθίσταται εµφανές ότι η προετοιµασία εξασφαλίζει 
υψηλότερες πιθανότητες επιτυχίας. Η µέθοδος των λογικών επιχειρηµάτων είναι µία σύνθετη 
µέθοδος για τη χρήση της οποίας απαιτείται ειδική προετοιµασία και εγρήγορση, καθώς µπορεί 
εύκολα µια διαφαινόµενη «νίκη» να καταλήξει σε πλήρη αποτυχία.

8.7.2 Στρατηγικές διαπραγματεύσεων αλληλεξάρτησης
Η εύρεση της κατάλληλης στρατηγικής και στη συνέχεια η υλοποίησή της θεωρείται ένα σημα-
ντικό εργαλείο κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Μέσα σε ένα κλίμα ανταγωνισμού, οι 
δύο αντίπαλες πλευρές έχουν ορίσει το θέμα συζήτησης τους, έχουν ανταλλάξει πλήρως όσες 
πληροφορίες χρειάζονται και θέτουν τα διαπραγματευτικά τους όπλα σε εφαρμογή για να 
επιτύχουν αυτά που επιθυμούν. Ο ρυθμός της διαπραγμάτευσης σε αυτό το σημείο αρχίζει να 
αυξάνεται σταδιακά. Σε αυτό το στάδιο, ο διαπραγματευτής παραθέτει τα επιχειρήματά του 
και συγχρόνως ξεδιπλώνει όλες τις προσωπικές διαπραγματευτικές προσεγγίσεις και δεξιότητες 
του. Για την επίτευξη αυτής της διαδικασίας, χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη μέθοδο στρατη-
γικής. Οι βασικές στρατηγικές διαπραγμάτευσης είναι τρεις, και απεικονίζονται στην εικόνα 1.

Εικόνα 1. Βασικές στρατηγικές διαπραγμάτευσης. Πηγή: Βικιπαιδεία, 2012.
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Στη συνέχεια ακολουθεί μία σύντομη ανάλυση, χωρίς να αναφερθούν πάρα πολλές λεπτομέρειες. 

Lose - Lose (Χάνω – Χάνεις)

Σε αυτή τη μέθοδο στρατηγικής, τα δύο μέρη καταλήγουν στην επίλυση της διαφωνίας τους 
χωρίς να έχει κερδίσει κανένας από τους δύο. Αντίθετα, αφού δεν έχουν ικανοποιηθεί οι απαι-
τήσεις κανενός, αυτό που επιτυγχάνουν είναι να καταλήξουν σε κάποιο συμβιβασμό ή διακα-
νονισμό. Μπορεί μάλιστα να καταφύγουν στην περίπτωση της παρότρυνσης μιας από τις δύο 
πλευρές ώστε να αλλάξει θέση στο παρόν θέμα συζήτησης.

Win – Lose (Κερδίζω – Χάνεις)

Σε αυτή τη μέθοδο στρατηγικής, η μια πλευρά κερδίζει εις βάρος της άλλης. Δεν παρατη-
ρείται τόσο συχνά σε διαπραγματεύσεις, οι οποίες περιβάλλονται αποκλειστικά και μόνο από 
μέλη μιας επιχείρησης. Σε αυτή την περίπτωση μάλιστα, αποφεύγεται, γιατί δημιουργούνται 
προβλήματα στην επικοινωνία του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και επιδρούν 
αρνητικά στην αποτελεσματικότητα του στόχου της. Παρόλα αυτά, είναι μια στρατηγική, η 
οποία συναντιέται σε επιχειρήσεις αρκετά συχνά και προτιμάται για τη δημιουργία περισσό-
τερων κινήτρων. Αυτό το είδος στρατηγικής παρατηρείται συχνά με την ονομασία της επιμε-
ριστικής διαπραγμάτευσης ή ακόμα και ως διαπραγμάτευση μηδενικού αθροίσματος (zero – 
sum). Συναντάται σε διάφορες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα, στην πώληση ενός ακινήτου 
ή στις διαπραγματεύσεις για την τιμή του.

Win – Win (Κερδίζω – Κερδίζεις)

Η πλέον εδραιωμένη στρατηγική διαπραγμάτευσης. Γνωστή για το κλίμα καλής επικοινωνίας 
και συνεργασίας, εφόσον και οι δύο πλευρές ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους και αισθάνονται 
δικαιωμένοι από την κοινή τους προσπάθεια. Για να επιτευχθεί μια τέτοια στρατηγική υπάρ-
χουν ορισμένες προϋποθέσεις. Η ανακάλυψη στόχων, εναλλακτικών λύσεων, αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων, πιθανών λύσεων και συνεπειών, είναι μερικές από αυτές. Παρατηρείται 
συχνά κατά τη διαμόρφωση μακροπρόθεσμων συνεργασιών, οι οποίες μπορεί να συμπεριλαμ-
βάνουν μέσα στη συμφωνία πολλούς και περίπλοκους οικονομικούς όρους. Η εύρεση κοινών 
συμφερόντων προκαλεί συγχρόνως ένα αμοιβαίο και ατομικό κέρδος για κάθε μια πλευρά με 
αποτέλεσμα η τελική λύση της συμφωνίας να είναι δημιουργική. Η συγκεκριμένη στρατηγική 
συναντάται και ως μέθοδος συνθετικής διαπραγμάτευσης. 

Οι στρατηγικές αυτές είναι οι πιο διαδεδομένες και γίνεται συχνά χρήση μια από των τριών 
στις σημερινές διαπραγματεύσεις. Σε συνδυασμό με τις παραπάνω στρατηγικές, ο διαπραγμα-
τευτής πραγματοποιεί και δύο επιπλέον, οι οποίες διαθέτουν εξίσου μεγάλη ισχύ και βοηθούν 
ακόμη καλύτερα στην ομαλότητα της κατάστασης. Οι στρατηγικές αυτές παραθέτονται παρα-
κάτω και ορίζονται ως εξής:

• Η πρώτη στρατηγική είναι η διαπραγμάτευση επί των θέσεων. Είναι η χαρακτη-
ριστική περίπτωση όπου το εγώ του διαπραγματευτή ταυτίζεται με τη θέση του. 
Διαχωρίζεται σε δύο τακτικές: την ήπια και τη σκληρή. Και οι δύο αυτές τακτικές 
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είναι των άκρων και δεν αποδίδουν. Η προσοχή της διαδικασίας αφιερώνεται 
αποκλειστικά και μόνο στις θέσεις των δύο πλευρών, οι οποίες κρύβονται πίσω από 
αυτές. Σαν αποτέλεσμα έχει μια μακροχρόνια καθυστέρηση για την τελική απόφαση 
της συμφωνίας, όπου μόνο οικονομική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αλλά και τη μη 
πλήρη ικανοποίηση συμφερόντων. Διαθέτει αρκετούς κινδύνους και το καλύτερο 
θα ήταν να αποφευχθεί η χρήση της.

• Σε αντίθεση με την προηγούμενη στρατηγική, πιο εύχρηστη θεωρείται η διαπραγ-
μάτευση βάσει αρχών ή η διαπραγμάτευση επί της ουσίας. Η στρατηγική αυτή έχει 
εξαχθεί σαν την εναλλακτική της στρατηγικής επί των θέσεων από το Πανεπιστήμιο 
του Harvard και προτιμάται για αρκετούς λόγους. Σχετίζεται κυρίως με τέσσερις 
βασικούς παράγοντες: τους ανθρώπους, τα συμφέροντα, τις επιλογές και τα 
κριτήρια. Είναι δηλαδή ένας τρόπος εμβάθυνσης στην ουσία. Οι διαπραγματευτές 
διερευνούν τα συμφέροντα σε βάθος και αποφεύγουν να θέσουν μια ελάχιστα 
αποδεκτή λύση. Αναπτύσσουν ένα εύρος επιλογών και προσπαθούν να δημιουργή-
σουν πρότυπα τα οποία να είναι ανεξάρτητα από τη θέση των δύο πλευρών.

8.8 Τακτικές διαπραγμάτευσης
Εφόσον έχει επιλεχθεί η κατάλληλη στρατηγική που θα χρησιμοποιήσει ο διαπραγματευτής, 
στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθήσει και κάποιες τακτικές έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις 
δύσκολες αποφάσεις που θα παρθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οι οποίες θα τον 
βοηθήσουν να δράσει ανάλογα για να μπορέσει να υπερισχύσει. Οι τακτικές αυτές λοιπόν 
λειτουργούν με την αντίστοιχη στρατηγική που τους αναλογεί.

Στις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται με τη στρατηγική Win - Lose (Κερδίζω - Χάνεις), 
ορισμένες τακτικές που μπορούν να ακολουθηθούν είναι οι εξής:

• Εξονυχιστική διερεύνηση των συμφερόντων της άλλης πλευράς.

• Εύρεση κατάλληλης προσφοράς τη σωστή στιγμή έτσι ώστε να μην υπάρχουν περι-
θώρια επιλογής από την άλλη πλευρά.

• Ευελιξία στις κινήσεις κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης.

• Κατάλληλη διαχείριση του χρόνου.

• Ενδιαφέρον για το άμεσο κλείσιμο της συμφωνίας.

Αντίστοιχα, στις διαπραγματεύσεις στις οποίες χρησιμοποιείται η στρατηγική Win – Win (Κερδίζω 
– Κερδίζεις), μπορούν να πραγματοποιηθούν ορισμένες τακτικές, αντίστοιχες με τις παραπάνω. 
Παρόλα αυτά, οι προηγούμενες τακτικές αποσκοπούν στο να κερδίσει η μια πλευρά εις βάρος της 
άλλης, για αυτό το λόγο προτιμούνται για αυτήν την περίπτωση οι παρακάτω τακτικές:

• Πλήρης αναφορά για την κατάσταση που βρίσκεται η άλλη πλευρά, όπως επίσης 
για τα συμφέροντα, τις προτιμήσεις αλλά και τις εναλλακτικές λύσεις.

• Διερεύνηση των συμφερόντων της άλλης πλευράς όπως επίσης και της προθυμίας 
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της για πιθανές ανταλλαγές.

• Αποφυγή γρήγορων και απρόβλεπτων κινήσεων. Μια μη μελετημένη και απρό-
βλεπτη προσφορά ή συμφωνία μπορεί να αποβεί μοιραία.

• Αναφορά και εύρεση κοινών συμφερόντων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης.

• Αποφυγή αποδοκιμασίας σε οποιαδήποτε ιδέα αναφερθεί στο τραπέζι της διαπραγ-
μάτευσης από το οποιοδήποτε στέλεχος. Αντίθετα, παρότρυνση για την εύρεση 
δημιουργικών ιδεών και από τις δύο πλευρές.

Γενικά, τα δύο στελέχη πρέπει να χρησιμοποιήσουν μια γκάμα από σωστές τακτικές, οι οποίες 
θα μπορούν να πραγματοποιηθούν στις ανάλογες διαπραγματεύσεις. Γνωρίζοντας από την 
αρχή, τι θέλουν να επιτύχουν και σε τι αποσκοπούν με τη συγκεκριμένη συζήτηση, κάνουν τις 
προαπαιτούμενες κινήσεις και μπορούν να καταλήξουν σε ένα αξιόλογο αποτέλεσμα. Ο διαχω-
ρισμός είναι απλός. Οι δύο παραπάνω περιπτώσεις τακτικών είναι αρκετά συνηθισμένες και με 
τα παρακάτω επιπλέον στοιχεία μπορούν να στεφθούν με επιτυχία.

8.8.1 Πείθοντας την άλλη πλευρά (Μέθοδος της πειθούς)
Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, ένας ευέλικτος και καταξιωμένος διαπραγματευτής οφείλει 
να έχει διαμορφώσει αρχικά ένα κλίμα συνεργασίας και συναδελφικότητας. Στη συνέχεια, με 
τη βοήθεια των στρατηγικών και των αντίστοιχων τακτικών που θα χρησιμοποιήσει θα προσπα-
θήσει να καταλήξει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σημαντικός παράγοντας και συνδετικός κρίκος 
όλων αυτών, είναι η ικανότητα του διαπραγματευτή να γνωρίζει τη γλώσσα του σώματος αλλά 
και να διαθέτει τη μέθοδο της πειθούς. Με τη βοήθεια αυτών μπορεί να ενθαρρύνει και γιατί όχι 
ακόμα και να χειραγωγήσει την αντίπαλη πλευρά έτσι ώστε να υπάρχει ένα επιτυχημένο κλείσιμο 
συμφωνίας. Φυσικά κάτι τέτοιο, εάν δεν είναι έμφυτο μπορεί να δημιουργηθεί από μακροχρόνια 
ή βραχυχρόνια πείρα στον κόσμο των επιχειρήσεων και των διαπραγματεύσεων. Αρχικά, η ευγέ-
νεια και η αναγνώριση του αντιπάλου με σεβασμό είναι ένα πολύ σημαντικό χαρτί. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να μπορέσει η μια πλευρά να ενισχύσει υποσυνείδητα την 
άλλη και έτσι να καταφέρει αυτό που επιθυμεί, δηλαδή την έγκρισή της. Το πιο χαρακτηριστικό 
γνώρισμα που παρατηρείται είναι ότι κάθε πλευρά θέλει και αποβλέπει στο να γίνει αρεστή 
στην άλλη. Με την κατάλληλη λοιπόν γλώσσα του σώματος όπως μια ειλικρινή χειραψία ή 
ένα χαμόγελο, ο διαπραγματευτής μπορεί να κάνει μια καλή αρχή. Η άλλη πλευρά θα νιώσει 
κατά κάποιο τρόπο γοητευμένη και μπορεί να εκτιμήσει και τον αντίπαλο. Με αυτό τον τρόπο, 
γίνεται πιο δεκτική και αντιμετωπίζει με μια πιο ήπια και λιγότερο επιφυλακτική αύρα τις 
προτάσεις που της παρουσιάζονται. Η συγκεκριμένη βέβαια κίνηση πρέπει να είναι προσεγ-
μένη για να μη λειτουργήσει αντίστροφα στην πλευρά, η οποία τη χρησιμοποίησε.

Ένα επιπλέον σημαντικό χαρτί το οποίο δεν πρέπει να απουσιάζει από κανενός διαπραγμα-
τευτή τα γνωρίσματα και τις αξίες, είναι ο σεβασμός. Για κανένα λόγο, η αντίπαλη πλευρά 
δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί, εάν δεν της δείξουν το δέοντα σεβασμό και ευγένεια. 
Χαρακτηριστικά λοιπόν όπως η ισχυρογνωμοσύνη, η αλαζονεία και η ανυπομονησία θα πρέπει 
να αποφευχθούν.
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Η αναγνώριση είναι σίγουρα μια από τις μεθόδους που αξίζει να σημειωθούν. Το να αναγνωρι-
στεί ο αντίπαλος και κατά συνέπεια η δύναμη του από την άλλη πλευρά, είναι ένα σημαντικό 
βήμα για τη θετική συμμετοχή του στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Αυτό δείχνει την εκτί-
μηση της κάθε πλευράς προς την άλλη. Μια επίσης τακτική που δύσκολα επιτυγχάνεται, είναι 
η έλλειψη εγκράτειας στο να παρουσιάζει ένας διαπραγματευτής άπληστα και φιλοχρήματα 
χαρακτηριστικά απέναντι στους υπόλοιπους. Πρέπει με τον κατάλληλο και διακριτικό τρόπο, 
να διεκδικεί το καλύτερο για την επιχείρηση την οποία αντιπροσωπεύει, χωρίς να παρουσι-
άζει κάποιο αρνητικό και αντιεπαγγελματικό πρόσωπο. Με αυτό τον τρόπο, δεν καταφέρνει να 
σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, στο οποίο τον έχουν θέσει οι ανώτεροι του.

Ο φόβος και η αίσθηση της πιθανής αποτυχίας πρέπει να αποβάλλονται από την ψυχολογία 
κάθε διαπραγματευτή, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της ίδιας της διαδικασίας. Σε αυτή την 
περίπτωση εμπλέκεται πάλι η γλώσσα του σώματος, η οποία κατευθύνει τον αντίπαλο στο να 
βγάλει ορισμένα, όχι και τόσο θετικά συμπεράσματα. Συμπεράσματα όπως, την αδυναμία του 
αντίπαλου συνομιλητή του και τη μη σιγουριά των λόγων του. Μια τέτοια εικόνα παρουσιάζει 
μια αδύναμη αντίστοιχα επιχείρηση, όπου κρίνοντας από τον αντιπρόσωπό της δεν είναι ικανή 
να υποστηρίξει με τον καταλληλότερο τρόπο τα επιχειρήματά της. Δυστυχώς με αυτό τον τρόπο, 
υποβαθμίζεται όλη η διαδικασία της διαπραγμάτευσης και το αποτέλεσμα είναι ανεπιτυχές.

Τέλος, αν και όχι λιγότερο σημαντικό, μια τακτική της οποίας επιβάλλεται η αποφυγή, αποτελεί 
η συσκότιση και πιθανή παραπλάνηση της άλλης πλευράς. Η πειθώ δε συνδυάζεται με την 
απόκρυψη της αλήθειας ή έστω ενός μέρους της. Μια τέτοια κίνηση από οποιαδήποτε πλευρά 
από τις δύο μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσματα, τα οποία μπορούν να 
φτάσουν ακόμα και σε δικαστική διέξοδο.

8.8.2 Επικοινωνία
Η επικοινωνία καθίσταται ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά που επιβάλλονται για να έχει 
η διαπραγμάτευση ένα ομαλό και επιτυχές αποτέλεσμα. Μέσω αυτής παίρνουν θέση σημα-
ντικά χαρακτηριστικά όπως η σωστή επιχειρηματολογία, η αποφυγή έντονων αντιδράσεων και 
η ορθή αντιμετώπιση του προβλήματος στην ουσία. Με λίγα λόγια, χωρίς αυτή δεν υφίσταται η 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

8.8.2.1 Προβλήματα επικοινωνίας
Για τον τόσο σημαντικό ρόλο της επικοινωνίας απαιτείται και η ανάλογη προσοχή. Σύμφωνα με 
καταξιωμένους διαπραγματευτές του πανεπιστημίου του Harvard, υπάρχουν αρκετοί κίνδυνοι 
επικοινωνίας, ανάμεσα τους τρεις βασικοί, οι οποίοι αξίζει να σημειωθούν και είναι οι εξής:

1. Το αρχικό πρόβλημα επικοινωνίας είναι η παρερμήνευση. Είναι πολύ συχνό φαινό-
μενο, η μια πλευρά να μην αντιλαμβάνεται πλήρως τα λεγόμενα της άλλης και έτσι 
να παρερμηνεύει τους σκοπούς της και να μην υπάρχει κανένα απολύτως αποτέ-
λεσμα. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση 
όπου οι δύο πλευρές της διαπραγμάτευσης μιλούν διαφορετικές γλώσσες. Δεν 
είναι λίγα τα παραδείγματα, όπου η διαφορετική ερμηνεία που διαθέτει μια λέξη ή 
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φράση δε διατυπώνεται σωστά και οδηγεί σε σφοδρές συγκρούσεις.

2. Ένα επιπλέον πρόβλημα που μπορεί να εμφανιστεί είναι ότι παρόλο που η μια 
πλευρά μπορεί να απευθύνεται με ορθά, ανοιχτά και ξεκάθαρα επιχειρήματα, 
η άλλη πλευρά μπορεί να μη δίνει την απαιτούμενη προσοχή. Αυτό μπορεί να 
προέλθει από το γεγονός ότι η άλλη πλευρά μπορεί να είναι απορροφημένη στις 
σκέψεις της, για το πώς θα αντιμετωπίσει την όλη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
αλλά και τον απέναντι αντίπαλό της.

3. Ως τελευταίος κίνδυνος έχει ορισθεί η τάση των διαπραγματευτών να ξεχνιούνται, 
είτε κατά λάθος, είτε για να εντυπωσιάσουν, να παρασύρονται και να μονολογούν 
χωρίς να αφήνουν περιθώρια στην άλλη πλευρά να αντιδράσει και να συμμετάσχει 
στην παρούσα διαδικασία. Θεωρείται ένας αντιεπαγγελματικός τρόπος συζήτησης, 
εφόσον δεν υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές ίχνος συνεργασίας. Αντίθετα, η 
συγκεκριμένη συζήτηση αποκτά μονόπλευρο ενδιαφέρον και αυτομάτως προτρέπει 
την άλλη πλευρά να σταματήσει να ενδιαφέρεται για την πραγματική ουσία της 
διαπραγμάτευσης.

Οι τρεις αυτοί κίνδυνοι είναι οι πιο συχνοί και εύκολα ένας άπειρος διαπραγματευτής μπορεί να 
πέσει στην παγίδα τους και να αποτύχει στο ρόλο που του έχει ανατεθεί. Παρόλα αυτά, υπάρχουν 
ορισμένοι απλοί και αποτελεσματικοί μέθοδοι, με τους οποίους μπορεί να τους αντιμετωπίσει.

8.8.2.2 Τρόποι επίλυσης προβλημάτων επικοινωνίας
Τους παραπάνω κινδύνους έρχονται να επιλύσουν οι ακόλουθοι τρόποι, οι οποίοι με τη σειρά 
τους μπορούν να επιφέρουν μια πλήρη επικοινωνιακή διαπραγμάτευση.

Κυρίαρχος παράγοντας που μπορεί να βοηθήσει είναι η προσεκτική ακρόαση. Τι ποιο ικανοποι-
ητικό και για τις δύο πλευρές, να συνειδητοποιήσουν ότι η μια έχει ακούσει την άλλη και έχουν 
αντιληφθεί πλήρως τις προτάσεις τους; Η συνεχής επιβεβαίωση ότι έχουν γίνει αντιληπτά τα 
προαναφερθέντα λεγόμενα της αντίστοιχης πλευράς είναι αρκετά σημαντικό. Αυτό επιτυγ-
χάνεται με το να επαναλαμβάνονται τα δεδομένα, να πραγματοποιούνται ερωτήσεις και να 
καταρρίπτεται άμεσα οποιαδήποτε αμφιβολία δημιουργηθεί. Πιο εμπεριστατωμένα όμως, οι 
τρόποι και οι κινήσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν για να επιτύχουν μια τέτοια ακρόαση, 
και κατά συνέπεια μια υγιή επικοινωνία ανάμεσα και στις δύο πλευρές, παραθέτονται ως εξής:

• Αρχικά, μέσα σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης πρέπει να κυριαρχεί ο διάλογος. 
Πρέπει η κάθε πλευρά να εκφέρει την άποψή της με μέτρο και ορθά. Δεν πρέπει 
να ξεχνάει καμία από τις δύο πλευρές ότι ο λόγος που βρίσκονται σε αυτή τη θέση 
είναι να συμφωνήσουν και οι δύο σε μια κοινή απόφαση. Όπως παρατηρήθηκε 
και σε ένα από τα παραπάνω προβλήματα επικοινωνίας, πολλοί διαπραγματευτές 
προτιμούν το μονόλογο γιατί επιθυμούν να εντυπωσιάσουν το κοινό που παρί-
σταται στην εν λόγω συζήτηση. Μια λύση λοιπόν είναι να περιοριστεί ο αριθμός του 
κοινού αυτού και οποιωνδήποτε τρίτων, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε η παρουσία 
του Τύπου, είτε κάποιο γενικό ακροατήριο, ακόμη και κάποια επιπλέον άτομα που 
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απαρτίζουν τις ίδιες τις διαπραγματευτικές ομάδες. Στο χώρο της διαπραγμάτευσης 
μπορούν να βρίσκονται μόνο οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και κύριοι διαπραγμα-
τευτές, οι οποίοι θα πάρουν τις σημαντικές αποφάσεις.

• Ένας επιπλέον τρόπος είναι η εμφάνιση προσωπικών εκφράσεων ή συναισθημάτων 
χωρίς βέβαια να παρουσιάσουν κάποια ένταση ή αναστάτωση. Ο λόγος χρησιμοποι-
είται για τη γνωστοποίηση κάποιων θεμάτων, τα οποία μπορούν να παρουσιαστούν 
κατά τη διάρκεια της συζήτησης χωρίς να προκαλέσουν κάποια αμυντική στάση 
στην άλλη πλευρά. Για παράδειγμα, κάποιος διαπραγματευτής θα ήταν προτιμό-
τερο να πει: «Είμαι απογοητευμένος από τη στιγμιαία αλλαγή της απόφασής σας», 
σε αντίθεση με: «Άλλα είχαμε συμφωνήσει στην αρχή και λίγο πριν το κλείσιμο 
της συμφωνίας, τα αλλάξατε». Η σωστή και εύστοχη χρησιμοποίηση των λέξεων 
σε συνδυασμό με τον κατάλληλο τόνο της φωνής μπορούν να αποφέρουν επιτυχή 
αποτελέσματα.

• Τέλος, όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, ο διαπραγματευτής οφείλει να συζητά με 
μέτρο. Η εμπειρία ενός καταξιωμένου διαπραγματευτή δεν ορίζεται μόνο από το 
λεξιλόγιο, την πειθώ και την ευχέρεια που διαθέτει σε μια συζήτηση, αλλά και από 
το πότε πρέπει να μη διατυπώνει ανοιχτά τις σκέψεις του και να παραμένει απαθής 
σε ορισμένες περιπτώσεις. Με λίγα λόγια, να προσέξει σε τι ακριβώς θα αναφερθεί 
και να μην ανοίξει από την αρχή ή σε λάθος χρονική στιγμή τα χαρτιά του.

Αυτοί λοιπόν είναι οι πιο συνηθισμένοι τρόποι επίλυσης προβλημάτων επικοινωνίας. Παρόλα 
αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτυχημένη επικοινωνία και άμεση κατανόηση των δύο 
πλευρών δεν προβλέπει πάντα μια τελική συμφωνία. Μπορεί να έχουν κατανοηθεί πλήρως 
όλες οι προτάσεις και τα επιχειρήματα της κάθε πλευράς αλλά παρόλα αυτά να έρχονται σε 
αντίθεση και να διαφωνήσουν.

8.8.3 Γλώσσα του σώματος 
Οι ειδικοί υποστηρίζουν πως ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον κόσμο αντανακλάται 
στη στάση που υιοθετούμε. Το σώμα μας καταγράφει όλες τις εμπειρίες μας και γίνεται αδιά-
ψευστος μάρτυράς τους. Φυσικά, καθοριστικό ρόλο παίζει και ο χαρακτήρας μας, που μπορεί 
να επηρεάζει αρνητικά τη στάση του σώματός μας.

Στη συνέχεια, θα δωθούν κάποια στοιχεία για το Ζωτικό Χώρο και τις Ζώνες που θα πρέπει να 
υπάρχουν στις διαπραγματεύσεις, ανάλογα με το είδος της διαπραγμάτευσης:

• Ζώνη Οικειότητας (Ανάμεσα στα 15 - 50 εκ.): είναι η πιο σημαντική γιατί αυτή 
ακριβώς φρουρεί το άτομο σαν ιδιοκτησία του και μόνο σε αυτούς που είναι συναι-
σθηματικά κοντά του επιτρέπει την παραβίασή της.

• Προσωπική Ζώνη (50 εκ. - 1,5 μ.): είναι η απόσταση που στέκεται κάποιος από τους 
άλλους στις κοινωνικές συναναστροφές και στις φιλικές συγκεντρώσεις.

• Κοινωνική Ζώνη (1,5 μ. - 3,5 μ.): στεκόμαστε σε αυτή την απόσταση από ξένους, ένα 
καινούργιο συνάδελφο και γενικά ανθρώπους που δε γνωρίζουμε πολύ καλά.
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• Δημόσια Ζώνη (πάνω από 3,5 μ.): είναι η απόσταση που διαλέγουμε κάθε φορά 
που απευθυνόμαστε σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων.

Επιπλέον, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στις διαπραγματεύσεις είναι τα σήματα μη λεκτικής 
επικοινωνίας (Μ.Λ.Ε.). Στη συνέχεια, παρατίθενται ορισμένα στοιχεία που αφορούν σε αυτά.

Πρόσωπο:

• Η κάλυψη του στόματος του συνομιλητή μας, όταν μας ακούει, σημαίνει ότι 
σκέφτεται πως λέμε ψέματα.

• Η κάλυψη του στόματός μας, όταν μιλάμε, δείχνει την προσπάθειά μας να αποκρύ-
ψουμε στοιχεία. Αυτό το σήμα εκλαμβάνεται αρνητικά.

• Ο ιδρώτας μας κατά τη διάρκεια μιας σημαντικής συνομιλίας, προδίδει ανυπαρξία 
ελέγχου της κατάστασης από την πλευρά μας, καθώς έχουμε περιέλθει σε δύσκολη 
θέση.

• Βρισκόμαστε σε δυσχερή θέση:

• όταν τρίβουμε τη μύτη, το πηγούνι ή το αυτί μας τη στιγμή που μιλάμε και

• όταν ακούμε. 

• Οι προηγούμενες ενέργειες φανερώνουν σκεπτικισμό ή και δυσαρέσκεια προς το 
πρόσωπο του συνομιλητή μας.

• Η παλάμη που στηρίζει το πρόσωπό μας δείχνει αδιαφορία ή και κούραση. Αν 
δούμε το συνομιλητή μας στη συγκεκριμένη στάση, είναι καλό να σταματήσουμε 
και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας.

• Το κοίταγμα πάνω από τα γυαλιά μιλά για επιθετική από τη μεριά μας διάθεση προς 
τον απέναντί μας.

Κορμός και άνω άκρα:

• Το σταύρωμα των χεριών του συνομιλητή μας στο στήθος, φανερώνει ανάγκη αυτο-
προστασίας ή άμυνα. Δεν είναι θετικό σημάδι και πρέπει να προσπαθήσουμε να 
βρούμε την αιτία του.

• Το πιάσιμο και με τα δύο χέρια μιας τσάντας ή ενός ποτηριού δείχνει την αμηχανία 
μας, καθώς προσπαθεί να κρύψει τα ευαίσθητα σημεία μας, το στήθος και την 
κοιλιά μας.

• Ακάλυπτο στήθος και κοιλιά σημαίνουν ότι δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε σε μια 
συζήτηση, είμαστε ανοικτοί σε προτάσεις και ειλικρινείς σε όσα λέμε. 

• Το τρίψιμο των παλαμών μεταξύ τους δείχνει την έξαψή μας και την προσμονή μιας 
θετικής έκβασης της συζήτησης.

Κάτω άκρα:

• Το σταύρωμά τους, αν συνδυάζεται και με σταύρωμα των χεριών, δείχνει κλείσιμο 
των διαύλων επικοινωνίας. 
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• Σταύρωμα μπορεί όμως να υπάρχει επειδή απλώς είναι άβολη η καρέκλα ή έτσι 
συνηθίζεται. Άρα από μόνο του δε δείχνει πολλά. Αναζητήστε και άλλα σήματα.

• Όταν αναγκαζόμαστε ή το επιλέγουμε συνειδητά να πούμε κάτι που δεν ανταποκρί-
νεται πλήρως στην αλήθεια, για παράδειγμα όταν «μπλοφάρουμε», προτιμότερο 
είναι το σώμα μας να είναι απορροφημένο σε δραστηριότητες. Μπορούμε, για να 
μην αποκαλυφθούμε μέσω της γλώσσας του σώματος, να επιχειρήσουμε αυτή την 
τακτική, παρκάροντας το αυτοκίνητο, τακτοποιώντας τα ράφια ή ενώ αθλούμαστε.

8.9 Διαχείριση συγκρούσεων
Ο όρος διαχείριση των συγκρούσεων αναφέρεται στη μακροπρόθεσμη διαχείριση των άλυτων 
συγκρούσεων μεταξύ ατόμων ή επιχειρήσεων. Είναι ο όρος που προσδιορίζει µια σειρά από 
τρόπους, µε τους οποίους οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα, υπερασπίζο-
ντας τις θέσεις τους και αντιμάχονται ότι θεωρούν άδικο.

Σύµφωνα µε εμπειρικές έρευνες, αποδεικνύεται ότι ο χρόνος ενασχόλησης των στελεχών µε 
συγκρούσεις και διαπραγµατεύσεις υπερβαίνει το 20% του ηµερήσιου χρόνου απασχόλησής 
τους. Η αποτελεσµατική διαχείριση των συγκρούσεων επιδρά σηµαντικά στην επίτευξη στόχων 
σε όλο το φάσµα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες µπορεί να είναι: στρατη-
γική, προµήθειες, εργασιακές σχέσεις, δηµόσιες σχέσεις, πωλήσεις, παραγωγή και οργάνωση. 
Η ανάγκη για αποτελεσµατική διαχείριση των συγκρούσεων εµφανίζεται ιδιαίτερα στη διαδι-
κασία πραγµατοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων.

Η διαδικασία της λήψης των αποφάσεων θεωρείται ως µια ξεχωριστή διοικητική λειτουργία. 
Η σηµαντικότητα, η βαρύτητα και κυρίως η αναγκαιότητα βελτίωσής του ορθολογισµού 
των αποφάσεων που λαµβάνονται, κρίνουν σε πολύ µεγάλο βαθµό τόσο την ανάπτυξη των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αλλά επίσης και την εσωτερική της διοί-
κηση και οργάνωση. Η απόφαση είναι µια επιλογή που γίνεται µεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
εναλλακτικών λύσεων. Η επιλογή της καλύτερης λύσης για την επίτευξη κάποιου στόχου είναι 
η έννοια της λήψης της απόφασης. Ο κάθε άνθρωπος βρίσκεται καθηµερινά αντιµέτωπος µε 
καταστάσεις στις οποίες αναγκάζεται να πάρει αποφάσεις. Έτσι και στις επιχειρήσεις όλοι οι 
εργαζόµενοι, από τα ανώτερα στελέχη µέχρι και τους κατώτερους υπαλλήλους, υποχρεώνο-
νται καθηµερινά στη λήψη αποφάσεων. Κάθε εργαζόµενος που πρέπει να πάρει µια απόφαση 
προσπαθεί να ικανοποιήσει µε αυτήν όσο το δυνατόν περισσότερο τους άλλους εργαζόμενους 
είτε είναι ανώτεροι, είτε κατώτεροι στην ιεραρχεία.

Η σύγκρουση είναι ένας βασικός ψυχολογικός µηχανισµός και αποτελεί µέρος της καθηµερινής 
εργασιακής πρακτικής. Τα αποτελέσµατα της σύγκρουσης µπορεί να είναι ιδιαίτερα αρνη-
τικά για την επιχείρηση, αφού έτσι εµποδίζεται η επίτευξη των στόχων της, δεν επιτρέ-
πεται η αποτελεσµατική επικοινωνία, προκαλούνται συχνά εντάσεις στις σχέσεις µεταξύ των 
εργαζοµένων και δηµιουργείται έντονο εργασιακό stress.

Ο τρόπος µε τον οποίο τα στελέχη της επιχείρησης θα χειριστούν τη σύγκρουση και θα τη 
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χρησιµοποιήσουν προς όφελος του οργανισµού αποτελεί µία επιτακτική παρέµβαση σε 
θέµατα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναµικού. Οι συγκρούσεις είναι µέρος της ζωής και µπορεί 
να δηµιουργούν ευκαιρίες για πρόοδο και µάθηση. Όσο πιο νωρίς αντιµετωπίζεται µια 
σύγκρουση τόσο το καλύτερο, επειδή οι άνθρωποι έχουν ακόµα τον έλεγχο των εκφράσεων 
των συναισθηµάτων τους.

Η σύγκρουση µπορεί να λειτουργήσει ως πλεονέκτηµα µιας οµάδας σε µία χρονική στιγµή, 
και για αυτό οι οργανισµοί πρέπει να µάθουν να συνυπάρχουν µε αυτή. Οι ηγέτες πρέπει να 
διατηρούν ένα ελάχιστο επίπεδο σύγκρουσης στις επιχειρήσεις τους, ώστε να υπερέχει το 
δηµιουργικό πνεύµα και η όσο το δυνατόν πιο ομαλή μετάβαση στην αλλαγή. Είναι καθήκον 
του ∆ιευθυντή να διακρίνει τη λειτουργικότητα µιας σύγκρουσης, καθώς επίσης και το βαθµό 
που αυτή είναι επιθυµητή. Ένας συγκεκριµένος τύπος σύγκρουσης µπορεί να είναι επιθυµητός 
σε ένα ελάχιστο επίπεδο, αλλά µπορεί να γίνει ανεξέλεγκτος ύστερα από ένα σηµείο. 
Αντιθέτως, ένα χαµηλό επίπεδο σύγκρουσης µπορεί να προάγει τη δηµιουργικότητα, όµως 
αν η σύγκρουση µείνει ανεξέλεγκτη, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές διασπάσεις µέσα στον 
οργανισµό, που θα βλάψουν την απόδοσή του.

8.9.1 Σύγκρουση στο επιχειρηματικό περιβάλλον

8.9.1.1 Αιτίες
Οι αιτίες σύγκρουσης στο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι οι εξής:

1. Η κακή επικοινωνία µεταξύ του προσωπικού της επιχείρησης είναι ένα από τα 
σηµαντικότερα προβλήµατα από τα οποία προκύπτουν συγκρούσεις. Η κακή επικοι-
νωνία µπορεί να δηµιουργείται, είτε από κακές συνθήκες στο χώρο, είτε από κακή 
συµβατότητα µεταξύ των χαρακτήρων των εργαζοµένων.

2. Η αναζήτηση της δύναµης από κάποιον από τους εργαζοµένους και η προσπά-
θεια επιβολής των συµφερόντων του σε βάρος των υπολοίπων µπορεί να γίνει το 
έναυσµα για µια σύγκρουση.

3. Συγκρούσεις είναι πιθανό να δηµιουργηθούν από λάθος χειρισµούς των 
προϊσταµένων µιας επιχείρησης, οι οποίες ακολούθως κρίνονται από τους 
υφισταµένους και τους προκαλούν αµφιβολίες για την ηγεσία τους. Από την άλλη 
πλευρά, όταν µια διοίκηση είναι αποδεκτή από το σύνολο των εργαζοµένων, 
προβληµατίζει και δηµιουργεί συγκρούσεις σε περιπτώσεις που αλλάζει η δοµή της 
ή σε περιπτώσεις που αλλάζει στάση.

4. Μια διοίκηση µπορεί να προκαλέσει συγκρούσεις µε τη λήψη κακών αποφάσεων 
για επιµέρους ζητήµατα.

8.9.1.2 Τύποι συγκρούσεων ατόμων
Οι τύποι συγκρούσεων των ατόμων μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες:

1. Οι συγκρούσεις ισοτιµίας: το άτοµο έχει πρόβληµα επιλογής µεταξύ περισσότερων 
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στόχων, από τους οποίους πιστεύει ότι έχει την ίδια ωφέλεια, π.χ. εργαζόµενος δυσκο-
λεύεται να αποφασίσει εάν πρέπει να προτιµήσει τις µεγαλύτερες αποδοχές, τις 
οποίες µπορεί να λάβει δια µέσου υπερωριών, ή τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο.

2. Οι συγκρούσεις διπλής εκτίµησης: το άτοµο έχει πρόβληµα επιλογής µεταξύ περισ-
σοτέρων στόχων, επειδή αυτοί περιέχουν ταυτόχρονα την ίδια ένταση θετικών και 
αρνητικών συνεπειών, π.χ. επιχειρηµατίας προβληµατίζεται να πάρει απόφαση για 
την αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησής του δια µέσου της εντατικοποί-
ησης της εργασίας, η οποία όµως συνδέεται άµεσα µε την αύξηση της έντασης των 
συγκρούσεων του µε το προσωπικό, ή δια µέσου της ανανέωσης του µηχανικού 
εξοπλισµού της επιχείρησής του, η οποία όµως εντείνει την οικονοµική στενότητα.

3. Οι συγκρούσεις επιλογής αρνητικών συνεπειών: το άτοµο πρέπει να επιλέξει 
µεταξύ στόχων που περικλείουν µόνο αρνητικές συνέπειες, π.χ. εργαζόµενος, 
που συµµετέχει σαν εκπρόσωπος των εργαζοµένων σε επιχειρησιακό όργανο, 
προβληµατίζεται για το εάν θα πρέπει να συγκατατεθεί σε εκτεταµένες απολύσεις, 
που προγραµµατίζει η επιχείρηση, ή να τις αντικρούσει, διότι, σύµφωνα µε τα στοι-
χεία της εταιρείας, εάν δεν πραγµατοποιηθούν αυτές οι απολύσεις (οι οποίες θα 
συντελέσουν στην αύξηση της παραγωγικότητας), τότε υπάρχει κίνδυνος αναστολής 
των εργασιών, µε αποτέλεσµα την απώλεια των θέσεων εργασίας από όλους τους 
απασχολούµενους.

8.9.1.3 Τύποι συγκρούσεων ατόμων - ομάδων
Οι τύποι συγκρούσεων μεταξύ ατόμων και ομάδων μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες:

1. Οι συγκρούσεις κατανοµής: για το χαρακτηρισµό µιας σύγκρουσης ως σύγκρουση 
κατανοµής τίθενται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• ύπαρξη ωφέλειας που να µπορεί να κατανεµηθεί,

• πρωταγωνιστές που να διεκδικούν ένα µέρος των ωφελειών,

• αντιθέσεις µεταξύ των πρωταγωνιστών για την κατανοµή αυτών των ωφελειών.

Κάθε πρωταγωνιστής που συµµετέχει σε αυτή τη σύγκρουση επιθυµεί να µην υπάρ-
χουν οι υπόλοιποι διεκδικητές, για να καρπωθεί την επιδιωκόµενη ωφέλεια. 

2. Οι συγκρούσεις ανταλλαγής: βασίζονται σε σχέση ανταλλαγής ωφελειών µεταξύ 
των πρωταγωνιστών. Έτσι, ο καθένας από τους συµµετέχοντες δε θα επιθυµούσε την 
απουσία των υπολοίπων, διότι έτσι δε θα µπορούσε να καρπωθεί την ωφέλεια που 
διεκδικεί. Εάν τουλάχιστον ο ένας από τους δύο πιστεύει ότι η ωφέλεια που παίρνει δεν 
είναι ανάλογη µε αυτήν που προσφέρει, τότε δηµιουργείται σύγκρουση ανταλλαγής.

3. Οι συγκρούσεις συντονισµού: συντονισµός συµβαίνει όταν τα συστήµατα στόχων 
περισσοτέρων πρωταγωνιστών, στα οποία υφίσταται σχέση ανταλλαγής ή και 
κατανοµής µεταξύ τους περιλαµβάνονται σε ένα γενικότερο σύστηµα στόχων. 
Η αιτία των συγκρούσεων συντονισµού αναζητείται τόσο κατά τη δηµιουργία 
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µηχανισµών συντονισµού (π.χ. σχεδιασµός ενεργειών), οι οποίοι δηµιουργούν 
αρνητικές συνέπειες στα συστήµατα στόχων, σε συµµετέχοντες πρωταγωνιστές, 
όσο και στη συµπεριφορά τους κατά την πραγµατοποίηση των ενεργειών. 

4. Οι συγκρούσεις συνεργασίας: προκύπτουν µεταξύ πρωταγωνιστών, των οποίων 
τα συστήµατα στόχων δε βρίσκονται σε σχέση (ανταλλαγής ή κατανοµής), αλλά 
συµπράττουν µεταξύ τους προκειµένου να αντιµετωπίσουν τρίτους, µε τους 
οποίους βρίσκονται σε σχέση κατανοµής ή ανταλλαγής. Η συνεργασιακή σύγκρουση 
παρουσιάζεται κατά την τοποθέτηση κοινών, γενικών και ειδικών στόχων και κατά 
την επιλογή λύσης γενικής αποδοχής. Η αιτία της συνεργασιακής σύγκρουσης 
αναζητείται στο γεγονός ότι οι κοινοί στόχοι ή οι κοινές λύσεις µπορεί να µην 
οδηγούν στα αποτελέσµατα που επιδιώκονται από ορισµένους πρωταγωνιστές.

Τα παραπάνω είδη συγκρούσεων κρίνονται ως τα περισσότερο σηµαντικά για το χώρο των 
βιοµηχανικών σχέσεων. Οι αναφορές σε επιπλέον διακρίσεις, όπως π.χ. σε συγκρούσεις αξιών, 
θεωρούνται οριακής χρησιµότητας.

8.9.1.4 Θετικά - αρνητικά αποτελέσματα συγκρούσεων
Στα θετικά αποτελέσματα μπορούν να συμπεριληφθούν τα εξής:

• Μια σύγκρουση που προκύπτει από έναν υγιή ανταγωνισµό, βοηθάει τις οµάδες 
των αντικρουόµενων συµφερόντων να γίνονται καλύτερες. Αυτό συµβαίνει καθώς 
οι οµάδες αναγκάζονται να βελτιώνονται συνεχώς για να πετύχουν τελικά τους 
δικούς τους στόχους σε βάρος των άλλων οµάδων.

• Οι συγκρούσεις όταν συµβαίνουν έγκαιρα (ή ακόµη και πρόωρα) είναι πιθανό να 
προφυλάξουν την επιχείρηση από άλλες εν δυνάµει συγκρούσεις πολύ µεγαλύτερης 
δυναµικής. Όσο νωρίτερα, δηλαδή, εµφανίζεται µια σύγκρουση, τόσο πιο εύκολα 
αντιµετωπίσιµη είναι.

• Η σύγκρουση παραδοσιακά πηγάζει από µια αδυναµία. Με την εµφάνιση της 
σύγκρουσης γίνεται εµφανής και η αδυναµία αυτή και δίνεται παράλληλα το 
έρεισµα για την οριστική της αντιµετώπιση.

• Επιπλέον, όταν µια σύγκρουση φέρνει αντιµέτωπες δύο οµάδες διαφορετικών 
συµφερόντων, όπου η καθεµία παρατάσσει τη δική της πρόταση, αλλά καµιά από 
αυτές δεν είναι δεκτή από την άλλη οµάδα, δηµιουργείται η ανάγκη για έρευνα 
µιας τρίτης συµβιβαστικής λύσης που θα ικανοποιεί και τις δυο πλευρές. Άρα, η 
σύγκρουση κρίνεται εποικοδοµητική, καθώς επεκτείνει το πλαίσιο της έρευνας.

• Μέσα από µια σύγκρουση αυξάνεται η συνοχή µεταξύ των οµάδων. Αν µια επιχεί-
ρηση αναθέσει σε δυο οµάδες να βρουν µια λύση, η καθεµιά θα υποστηρίξει τη 
δική της και τα µέλη της θα έρθουν πιο κοντά. Επιπλέον, η αντιπαράθεση µεταξύ 
των οµάδων θα τις οδηγήσει στην προσπάθεια υποβάθµισης της αντίπαλης λύσης 
και έτσι θα βγουν στην επιφάνεια περισσότερες παράµετροι των προτεινόµενων 
λύσεων, θετικές και αρνητικές, κάτι που λειτουργεί προς όφελος της επιχείρησης.
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• Μέσα από µια διαδικασία συνεχούς αντιπαράθεσης δυο οµάδων, «επιβιώνουν» οι 
δυνατότεροι. Οι συγκρούσεις σφυρηλατούν τους ανερχόµενους ηγέτες στη φλόγα 
του ανταγωνισµού.

• Οι συγκρούσεις στη συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούν θέµατα σηµαντικά για τους 
συµµετέχοντες σε αυτές. Κατά συνέπεια, όλοι ενδιαφέρονται για την επίλυση τους.

• Οι συγκρούσεις βοηθούν τους εµπλεκόµενους να αναπτύξουν τις ικανότητες της 
επικοινωνίας και της κατανόησης. Αυτό µελλοντικά βοηθάει όχι µόνο στην αποφυγή 
νέων συγκρούσεων, αλλά και στη γενικότερη υγιή επιχειρησιακή επικοινωνία.

• Όταν µια σύγκρουση οδηγείται σε ευθεία αντιπαράθεση, βοηθά το άτοµο να ελευ-
θερώσει µέρος των συναισθηµάτων του και να απαλλαγεί από ανεπιθύµητους 
παράγοντες όπως το άγχος και το στρες της καθηµερινότητας.

• Επιπλέον, ο σωστός χειρισµός των συγκρούσεων από τα µέλη µιας επιχείρησης 
είναι δείγµα ωριµότητας. Μετά από µια επιτυχή αντιµετώπιση µιας σύγκρουσης 
όλοι νιώθουν καλύτερα αλλά ταυτόχρονα και πιο δυνατοί.

Στα αρνητικά αποτελέσµατα μπορούν να συμπεριληφθούν τα εξής:

• Οι συγκρούσεις αποσπούν την προσοχή των εµπλεκοµένων από άλλες πολύ 
σηµαντικές υποθέσεις. Αυτό συµβαίνει εύκολα γιατί η αντιπαράθεση είναι κάτι που 
επηρεάζει άµεσα τους εργαζοµένους και στη συνείδηση τους είναι κάτι που πρέπει 
να λυθεί άµεσα.

• Μια σύγκρουση είναι πιθανό να εξασθενίσει το ηθικό ενός ή περισσοτέρων 
εργαζοµένων, ιδιαίτερα αυτών που νιώθουν ότι έχουν ζηµιωθεί από την τελική 
έκβαση της σύγκρουσης και ότι τα συµφέροντα τους έχουν θιχθεί.

• Οι συγκρούσεις δηµιουργούν πόλωση µεταξύ των οµάδων των εργαζοµένων και 
κατά συνέπεια, µειώνουν σηµαντικά την ικανότητα της οµαλής και δηµιουργικής 
συνεργασίας τους.

• Οι πιθανές διαφορές που υπάρχουν, όπως και οι αντιπαραθέσεις οξύνονται µε 
δυναµικό τρόπο και είναι πιθανό να δηµιουργούνται και άλλες νέες.

• Μέσα από τη διαδροµή που ακολουθεί µια σύγκρουση, η ένταση της σταδιακά 
ανεβαίνει και µπορεί να καταλήξει σε ανάρµοστες και επιζήµιες, τόσο για την 
επιχείρηση όσο και τους εµπλεκόµενους, συµπεριφορές.

• Όταν µια σύγκρουση δεν αντιµετωπιστεί σωστά, είναι σίγουρο ότι θα ξαναέρθει 
στο προσκήνιο είτε αυτούσια είτε µε τη µορφή άλλου προβλήµατος.

• Η αδυναµία ώριµης επίλυσης µιας σύγκρουσης φανερώνει για τους εργαζόµενους 
µια γενικότερη αδυναµία της επιχείρησης.

Η σύγκρουση από µόνη της παραδοσιακά θεωρείται ως κάτι αρνητικό. Κατά συνέπεια, 
υφίσταται µια προκατάληψη απέναντι της, κάτι που σηµαίνει πως χρειάζεται προσπάθεια για 
να αλλάξει αυτό.
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8.10 Σύνοψη
• Η διαπραγμάτευση είναι ουσιαστικά μια διαδικασία επικοινωνίας, που πραγματο-

ποιείται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ατόμων τα οποία αποσκοπούν στην άμεση 
συνεννόηση μεταξύ τους, ώστε να επιτύχουν κάποιους στόχους.

• Οι διαπραγματεύσεις παρατηρούνται σε καθημερινές ασχολίες, οι κυριότερες όμως 
και οι πιο βασικές είναι οι αυτές που εμπεριέχουν τον κοινωνικό χαρακτήρα και 
αυτές που εμπεριέχουν τον επιχειρηματικό χαρακτήρα. 

• Οι επιχειρηματίες παραχωρούν μια συγκεκριμένη θέση στην επιχείρηση τους, που 
απευθύνεται αποκλειστικά στο ρόλο του διαπραγματευτή, δηλαδή αναζητούν 
το κατάλληλο άτομο που θα πληροί ορισμένες προϋποθέσεις και θα διαθέτει τις 
κατάλληλες γνώσεις για να μπορεί να υποστηρίξει αυτή του τη θέση.

• Οι λόγοι διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε δύο επιχειρήσεις μπορεί να αφορούν 
τομείς, όπως η κοινοπραξία ή συμμετοχή σε μια άλλη εταιρία, αγοραπωλησία 
κάποιου ιδιοκτησιακού στοιχείου, πιθανή χρηματοδότηση έργων, διευθέτηση 
διαφορών, σύναψη δανείων, το καταστατικό κάποιου έργου και κάποια αντίστοιχη 
αλλαγή στο περιεχόμενό του.

• Τα βασικά χαρακτηριστικά των διαπραγματεύσεων είναι τα ακόλουθα: 

1. Υπάρχουν δύο ή περισσότερα µέρη. 

2. ∆εν υπάρχει σύμπτωση απόψεων και συμφερόντων. 

3. Τα µέρη διαπραγµατεύονται επειδή πιστεύουν ότι µέσω αυτής της διαδι-
κασίας θα επιτύχουν περισσότερα από αυτά που το αντίπαλο µέρος είναι 
διατεθειµένο να παραχωρήσει από µόνο του. 

4. Τα µέρη, αρχικά προτιµούν να διαπραγµατευτούν αντί να ανοίξουν µέτωπο 
αντιπαράθεσης ή να καταφύγουν στη διαιτησία µιας ανώτερης αρχής. 

5. Κάθε µέρος δίνει και παίρνει. 

• Η επιτυχηµένη διαπραγµάτευση προϋποθέτει επιτυχηµένη αντιµετώπιση τόσο των 
δεδηλωμένων σηµείων αντιπαράθεσης όσο και των άδηλων ή συναισθηµατικών 
υποχρεώσεων. 

• Σημαντικό ρόλο για την έκβαση μιας διαπραγμάτευσης έχει η προετοιμασία. Τα δύο 
μέρη επικεντρώνονται στα σημεία που τα απασχολούν και στη συνέχεια σχεδιάζουν 
τις αντίστοιχες τακτικές.

• Αρχικά, ο διαπραγματευτής οφείλει να καθορίσει τους στόχους, τους οποίους θέλει 
να επιτύχει μέχρι τη λήξη της διαπραγμάτευσης και ταυτόχρονα, προσπαθεί να 
αντιληφθεί τους αντίστοιχους στόχους και κίνητρα της αντίθετης πλευράς.

• Το στέλεχος που θα διαθέτει το ρόλο του διαπραγματευτή στη συνάντηση, οφείλει 
να προσδιορίσει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του, την καλύτερη εναλλα-
κτική λύση έναντι μιας προσφερόμενης συμφωνίας.
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• Μια εξίσου σημαντική τιμή που πρέπει να έχει προετοιμάσει ο διαπραγματευτής 
είναι η τιμή αποχώρησης, η οποία είναι εξίσου σημαντική με την καλύτερη εναλλα-
κτική λύση.

• Ο συμβιβασμός αποτελεί την πιο απλή μέθοδο διαπραγμάτευσης. Βασίζεται στην 
αμοιβαία υποχώρηση όλων των µερών έτσι ώστε να βρεθεί µία ενδιάμεση λύση.

• Η συναλλαγή αποτελεί µία µέθοδο που παρουσιάζει αρκετά κοινά στοιχεία µε το 
συµβιβασµό. Στόχο αποτελεί το µοίρασµα της διαφοράς σε περισσότερα του ενός 
επίπεδα. 

• Ο εξαναγκασµός είναι µία µέθοδος που βασίζεται στην εξουσία ή τη δύναµη ενός µέρους 
σε σχέση µε τα άλλα και σκοπό έχει την ώθηση σε µιας µορφής αδιέξοδο το οποίο, όµως, 
ταυτόχρονα ικανοποιεί τις ανάγκες και τους σκοπούς της µίας μόνο πλευράς.

• Η µέθοδος της συναισθηµατικής φόρτισης βασίζεται στην εκµετάλλευση στοιχείων 
του χαρακτήρα και αδυναµιών των άλλων µελών της διαπραγµάτευσης.

• Η µέθοδος των λογικών επιχειρηµάτων έχει ως σκοπό, είτε την υποστήριξη 
των θέσεων που έχουν εκφραστεί, είτε την απάντηση και αντιµετώπιση των 
επιχειρηµάτων της άλλης πλευράς.

• Κατά τη στρατηγική διαπραγμάτευσης αλληλεξάρτησης Lose – Lose, τα δύο μέρη 
καταλήγουν στην επίλυση της διαφωνίας τους χωρίς να έχει κερδίσει κανένας από 
τους δύο.

• Κατά τη στρατηγική διαπραγμάτευσης αλληλεξάρτησης Win – Lose, η μια πλευρά 
κερδίζει εις βάρος της άλλης.

• Κατά τη στρατηγική διαπραγμάτευσης αλληλεξάρτησης Win – Win, και οι δύο 
πλευρές ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους και αισθάνονται δικαιωμένοι από την 
κοινή τους προσπάθεια.

• Σημαντικός παράγοντας στις διαπραγματεύσεις, είναι η ικανότητα του διαπραγ-
ματευτή να γνωρίζει τη γλώσσα του σώματος αλλά και να διαθέτει τη μέθοδο της 
πειθούς.

• Ο φόβος και η αίσθηση της πιθανής αποτυχίας πρέπει να αποβάλλονται από την 
ψυχολογία κάθε διαπραγματευτή, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της ίδιας της 
διαδικασίας.

• Τα προβλήματα επικοινωνίας σε μια διαπραγμάτευση σχετίζονται με την παρερμή-
νευση. Ένα επιπλέον πρόβλημα που μπορεί να εμφανιστεί είναι, ότι παρόλο που η 
μια πλευρά μπορεί να απευθύνεται με ορθά, ανοιχτά και ξεκάθαρα επιχειρήματα, 
η άλλη πλευρά μπορεί να μη δίνει την απαιτούμενη προσοχή. Ένα άλλο πρόβλημα 
επικοινωνίας, είναι ο μονόλογος και η αποτροπή της συμμετοχής της άλλης πλευράς 
στην κουβέντα. 

• Το σώμα μας καταγράφει όλες τις εμπειρίες μας και γίνεται αδιάψευστος μάρτυράς 
τους και σε συνδυασμό με το χαρακτήρα, υποδεικνύει πολλά κατά τη διάρκεια της 
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διαπραγμάτευσης.

• Ο όρος διαχείριση των συγκρούσεων αναφέρεται στη μακροπρόθεσμη διαχείριση 
των άλυτων συγκρούσεων μεταξύ ατόμων ή επιχειρήσεων.

• Ο κάθε άνθρωπος βρίσκεται καθημερινά αντιμέτωπος µε καταστάσεις στις οποίες 
αναγκάζεται να πάρει αποφάσεις. Έτσι και στις επιχειρήσεις όλοι οι εργαζόμενοι, 
από τα ανώτερα στελέχη µέχρι και τους κατώτερους υπαλλήλους, υποχρεώνονται 
καθημερινά στη λήψη αποφάσεων.

• Η σύγκρουση µπορεί να λειτουργήσει ως πλεονέκτηµα µιας οµάδας σε µία χρονική 
στιγµή, και για αυτό οι οργανισµοί πρέπει να µάθουν να συνυπάρχουν µε αυτή.

• Οι αιτίες σύγκρουσης στο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι η κακή επικοινωνία 
µεταξύ του προσωπικού της επιχείρησης, η αναζήτηση της δύναµης από κάποιον 
από τους εργαζοµένους, οι λάθος χειρισµοί των προϊσταµένων µιας επιχείρησης 
και οι κακές αποφάσεις της διοίκησης.

• Οι τύποι συγκρούσεων των ατόμων μπορούν περιλαμβάνουν τις συγκρούσεις 
ισοτιµίας, τις συγκρούσεις διπλής εκτίµησης, τις συγκρούσεις επιλογής αρνητικών 
συνεπειών.

• Οι τύποι συγκρούσεων μεταξύ ατόμων και ομάδων περιλαμβάνουν τις συγκρού-
σεις κατανοµής, τις συγκρούσεις ανταλλαγής, τις συγκρούσεις συντονισµού και τις 
συγκρούσεις συνεργασίας.

• Στα θετικά αποτελέσματα των συγκρούσεων μπορούν να συμπεριληφθούν: 

1. η προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού, 

2. η δημιουργία κλίματος για την οριστική αντιµετώπισή του προβλήματος, 

3. η προώθηση της έρευνας, 

4. η αύξηση της συνοχής µεταξύ των οµάδων, 

5. η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας.

• Στα αρνητικά αποτελέσµατα μπορούν να συμπεριληφθούν: 

1. η απόσπαση της προσοχής από σημαντικότερα προβλήματα, 

2. η πτώση του ηθικού και τη δημιουργία κλίματος πόλωσης, 

3. η όξυνση της αντιπαράθεσης και 

4. η εμφάνιση των αδυναμιών.
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Ι. Λεξικό όρων
Αξίες διαπραγματευτή: οι αξίες που θα υποστηρίζουν τη θέση του διαπραγματευτή, όπως, 
να είναι ευγενικός κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης χωρίς όμως αυτό να τον καθιστά 
ευάλωτο, να κρατάει τα προσχήματα, να δρα απρόβλεπτα τη κατάλληλη στιγμή, να στοχεύει 
στην ουσία, να ακούει ενεργά, να μπορεί να οικοδομεί μια καλή σχέση συνεργασίας και κυρίως 
να αντιμετωπίζει το πρόβλημα και όχι τους ανθρώπους.

Διαπραγμάτευση: είναι ουσιαστικά μια διαδικασία επικοινωνίας που πραγματοποιείται μεταξύ 
δύο ή περισσοτέρων ατόμων τα οποία αποσκοπούν στην άμεση συνεννόηση μεταξύ τους, ώστε 
να επιτύχουν κάποιους στόχους. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι μέσω της συζήτησης 
να καταφέρουν να επιλύσουν τις διαφορές τους και με αυτό τον τρόπο να ικανοποιήσουν 
τα κοινά τους συμφέροντα καταφεύγοντας έτσι σε ένα συμβιβασμό ή ακόμη καλύτερα στην 
επίτευξη συμφερόντων.

Διαχείριση των συγκρούσεων: αναφέρεται στη μακροπρόθεσμη διαχείριση των άλυτων 
συγκρούσεων μεταξύ ατόμων ή επιχειρήσεων. Είναι ο όρος που προσδιορίζει µια σειρά από 
τρόπους, µε τους οποίους οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα, υπερασπίζο-
ντας τις θέσεις τους και αντιμάχονται ότι θεωρούν άδικο.

Εξαναγκασμός: βασίζεται στην εξουσία ή τη δύναµη ενός µέρους σε σχέση µε τα άλλα και 
σκοπό έχει την ώθηση σε µιας µορφής αδιέξοδο το οποίο, όµως, ταυτόχρονα ικανοποιεί τις 
ανάγκες και τους σκοπούς της µίας μόνο πλευράς.

Συμβιβασμός: αποτελεί την πιο απλή μέθοδο διαπραγμάτευσης. Βασίζεται στην αμοιβαία 
υποχώρηση όλων των µερών έτσι ώστε να βρεθεί µία ενδιάμεση λύση.
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ΙΙ. Ερωτήσεις κεφαλαίου
1. Η διαπραγμάτευση είναι ουσιαστικά μια διαδικασία που πραγματοποιείται μεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων ατόμων τα οποία αποσκοπούν στην άμεση συνεννόηση μεταξύ τους μέσω της:

α) διαφωνίας.

β) επικοινωνίας.

γ) σύγκρουσης.

2. Η θέση ενός διαπραγματευτή προϋποθέτει ένα στέλεχος το οποίο θα έχει:

α) αδιάλλακτο χαρακτήρα.

β) ισχυρή άποψη.

γ) ηγετικές ικανότητες.

3. Τα μέρη διαπραγματεύονται επειδή πιστεύουν ότι µέσω αυτής της διαδικασίας θα πείσουν 
τον αντίπαλο τους να τους παραχωρήσει: 

α) επιπλέον από ότι θα παραχωρούσε μόνος του.

β) χρηματικά ανταλλάγματα.

γ) ισχυρή θέση στην αγορά.

4. Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται όταν για την επίλυση των διαφορών: 

α) δεν υπάρχουν καθιερωμένοι κανόνες.

β) δεν επιλυθεί νομικά ένα ζήτημα.

γ) έχουμε οδηγηθεί σε αδιέξοδο.

5. Ένας ικανός διαπραγματευτής πριν προχωρήσει στη διαπραγμάτευση πρέπει πρώτα να κάνει: 

α) απειλητικά τηλεφωνήματα.

β) προετοιμασία.

γ) επαφές κάτω από το τραπέζι.

6. Το στέλεχος που θα διαθέτει το ρόλο του διαπραγματευτή στη συνάντηση οφείλει να προσ-
διορίσει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του:

α) το βαθμό πίεσης του αντιπάλου.

β) αν είναι διατεθειμένος να διαπραγματευτεί τελικά.

γ) την καλύτερη εναλλακτική λύση.
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7. Η διαφορά ανάμεσα στην τιμή αποχώρησης και στην καλύτερη εναλλακτική λύση είναι ότι 
αυτή της πρώτης περίπτωσης αναφέρεται πάντοτε σε χρηματικό ποσό, ενώ η δεύτερη: 

α) στη διαφωνία.

β) σε οποιοδήποτε τρόπο λύσης μπορεί να βρεθεί.

γ) σε αλλαγή στρατηγικής και χρηματικό ποσό.

8. Απαραίτητη προϋπόθεση της εφαρμογής της μεθόδου του συμβιβασμού αποτελεί η δυνατότητα 
και η πρόθεση της κάθε πλευράς:

α) να προσφέρει χρηματικά ανταλλάγματα.

β) να μη μετακινηθεί από την αρχική της θέση.

γ) να μετακινηθεί από την αρχική της θέση.

9. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου του εξαναγκασμού γίνεται:

α) αμοιβαία υποχώρηση.

β) αποδοχή των αρχικά διατυπωθέντων θέσεων της μίας πλευράς.

γ) νομικός διακανονισμός.

10. Με τη μέθοδο στρατηγικής Χάνω – Χάνεις τα δύο μέρη καταλήγουν στην επίλυση της 
διαφωνίας τους:

α) κερδίζοντας ο ισχυρός.

β) κερδίζοντας και οι δυο.

γ) χωρίς να έχει κερδίσει κανένας από τους δύο.

11.Η εύρεση κοινών συμφερόντων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, είναι τακτική που 
ακολουθείται κατά τη διάρκεια της στρατηγικής:

α) Κερδίζω – Κερδίζεις. 

β) Χάνω – Χάνεις.

γ) Κερδίζω – Χάνεις.

12. Η παρερμήνευση κατά τη διάρκεια μιας διαπραγμάτευσης είναι ένα πρόβλημα:

α) τακτικής.

β) επικοινωνίας.

γ) συσχετισμού δυνάμεων.
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13. Το σταύρωμα των χεριών του συνομιλητή μας στο στήθος φανερώνει:

α) επιθετική συμπεριφορά.

β) αδιάλλακτη στάση.

γ) ανάγκη αυτοπροστασίας ή άμυνα.

14. Η κακή επικοινωνία µεταξύ του προσωπικού της επιχείρησης είναι ένα από τα σημαντικό-
τερα προβλήματα από τα οποία προκύπτουν:

α) διαπραγματεύσεις.

β) απολύσεις.

γ) συγκρούσεις.

15. Οι συγκρούσεις ισοτιμίας αποτελούν ένα πρόβλημα επιλογής µεταξύ περισσότερων 
στόχων, για τους οποίους πιστεύετε ότι έχουν: 

α) την ίδια ωφέλεια.

β) δυσμενείς συνέπειες.

γ) διαφορετική βαρύτητα.

16. Οι συγκρούσεις ανταλλαγής βασίζονται σε σχέση ανταλλαγής μεταξύ των εμπλεκομένων: 

α) στελεχιακού δυναμικού.

β) ωφελειών.

γ) χρηματικών ποσών.

17. Οι συγκρούσεις σε κάθε επίπεδο έχουν αποτελέσματα:

α) μόνο θετικά.

β) μόνο αρνητικά.

γ) αρνητικά και θετικά.

 



307

08 / Οι διαπραγματεύσεις / Αριστείδης Σάμιτας

III. Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία
Alpha Συμβουλευτική, 2010. Σεμινάρια «Επιτυχημένες Διαπραγματεύσεις».

Dietmeyer Β. & Kaplan Ρ., 2004. Strategic Negotiation: A Breakthrough 4-Step Process for 
Effective Business Negotiation, Dearborn Financial Publishing.

Fisher R., Uri W. & Patton B., 2002. Πετυχαίνω τη συμφωνία. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη.

Harvard Business School Press, 2008. Επιτυχημένες διαπραγματεύσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.

Reynolds N., Simintiras A. & Vlachou E., 2003. International Business negotiations. Present knowledge 
and direction for future research. International Marketing Review, 20:3, pp. 236-261.

Lewicki R., Saunders D. & Minton J., 2004. Η φύση των διαπραγματεύσεων. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική.



Κεφάλαιο 09
Διαχείριση κρίσεων και κινδύνων

Αριστείδης Σάμιτας
Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου



309

09 / Διαχείριση κρίσεων και κινδύνων / Αριστείδης Σάμιτας

Περίληψη .............................................................................................................................................................................................. 310

Μαθησιακοί στόχοι κεφαλαίου ........................................................................................................................................... 310

9.1 Εισαγωγή ...................................................................................................................................................................................... 312

9.2 Η διεθνής κρίση ........................................................................................................................................................................ 312

9.3 Ρίζες του ελληνικού προβλήµατος ............................................................................................................................ 314

9.4 Στατιστικά στοιχεία για την κρίση στην Ελλάδα ............................................................................................. 317

9.5 Οικονομικοί κύκλοι (Ο.Κ.) ................................................................................................................................................ 323

9.5.1 Χαρακτηριστικά του Οικονοµικού κύκλου ......................................................................................... 327

9.6 Πιστωτικοί κύκλοι ................................................................................................................................................................. 327

9.7 Οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση ............................................................................................................ 328

9.7.1 Μετάδοση της κρίσης ........................................................................................................................................ 329

9.7.2 Γενικά στοιχεία για τον κίνδυνο ................................................................................................................. 330

9.7.3 Διαχείριση κινδύνου ........................................................................................................................................... 332

9.7.4 Γενικά στοιχεία για την κρίση ...................................................................................................................... 332

9.7.5 Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την κρίση ................................................................................... 334

9.7.6 Προδραστικά και αντιδραστικά μοντέλα διαχείρισης της κρίσης ..................................... 334

9.8 Δραστηριότητες - Μελέτες περίπτωσης ................................................................................................................ 335

9.9 Σύνοψη .......................................................................................................................................................................................... 337

Ι. Λεξικό όρων ................................................................................................................................................................................... 340

ΙΙ. Ερωτήσεις κεφαλαίου ............................................................................................................................................................ 342

ΙΙΙ. Βιβλιογραφία ............................................................................................................................................................................... 345

Περιεχόμενα 9ου Κεφαλαίου



310

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα

Περίληψη
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην πρόσφατη οικονομική κρίση του 2008 και πώς 
με αφετηρία την Αμερική μετατράπηκε σε μια διεθνή κρίση που χτύπησε και την Ελλάδα. 
Παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη της κρίσης σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο και ταυτόχρονα 
γίνεται μία αναφορά στις ρίζες του προβλήματος στη χώρα μας. Παρουσιάζονται, επίσης, στατι-
στικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ούτως η άλλως δύσκολη σημερινή πραγματικότητα. Στη 
συνέχεια, μέσω του μηχανισμού των οικονομικών κύκλων, γίνεται σύνδεση της χρηματοοικονο-
μικής κρίσης με ενδογενή φαινόμενα της οικονομίας και γίνεται μία αναφορά στις φάσεις και 
τα χαρακτηριστικά των κρίσεων. Η αναγνώριση και ανάλυση των κινδύνων, αποτελεί μια διαδι-
κασία η οποία είναι δυνατό να παράσχει στις επιχειρήσεις λύσεις σε περίοδο κρίσης. Για το 
λόγο αυτό παρέχεται μια κατηγοριοποίηση και επεξήγηση των κινδύνων, ώστε να είναι σε θέση 
ο επιχειρηματίας να τους εντοπίσει και να αντιληφθεί την επερχόμενη κρίση. Τέλος, εξετάζο-
νται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κρίσεων και οι στρατηγικές για την αποτροπή τους και 
τίθενται ορισμένα θέματα προς συζήτηση με τη μορφή μελετών περίπτωσης.

Λέξεις-κλειδιά: Οικονομικοί κύκλοι, Χρηματοπιστωτική κρίση, κίνδυνος, διαχείριση κρίσεων, διαχεί-
ριση κινδύνων.

Μαθησιακοί στόχοι κεφαλαίου
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κεφαλαίου, ο/η αναγνώστης/στρια θα:

α) γνωρίζει: 

• το χρονικό της πρόσφατης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, που οδήγησε 
στην οικονομική κρίση,

• το χρονικό των εξελίξεων από τη στιγμή που η Ελλάδα έπαψε να έχει τη δυνατότητα 
δανεισμού από τις αγορές και οδηγήθηκε στη δανειακή σύμβαση και τα μνημόνια,

• το μηχανισμό λειτουργίας των οικονομικών κύκλων και κάτω από ποιες προϋποθέ-
σεις και μακροοικονομικούς παράγοντες γίνεται η εναλλαγή των φάσεων,

• τα είδη των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε περίοδο κρίσης,

• τα χαρακτηριστικά των κρίσεων και τις στρατηγικές αντιμετώπισής τους.

β) κατανοεί: 

• τις συγκεκριμένες ιδιομορφίες που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία και το παρα-
γωγικό μοντέλο της χώρας, 

• ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν, σε συνδυασμό με τη διεθνή κρίση, στο να οδηγηθεί 
η ελληνική οικονομία σε ύφεση, με ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία και την 
κοινωνία, 
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• τα παγκόσμια νομισματικά παιχνίδια και ποιοι είναι οι συσχετισμοί των δυνάμεων 
σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο,

• τα πρόδρομα συμπτώματα των κρίσεων,

γ) είναι ικανός/ή:

• να διαμορφώσει μια κριτική ματιά, μετά την παρουσίαση των γεγονότων, για το τι 
πραγματικά συνέβη στην πρόσφατη κρίση.

• να προετοιμάζεται σε προσωπικό και επιχειρηματικό επίπεδο για να ανταπεξέρ-
χεται των κρίσεων. 

• να προσαρμόζεται στις μεταβολές του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος 
σαν αποτελέσματα περιόδων κρίσης.
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9.1 Εισαγωγή
Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην πρόσφατη οικονομική κρίση του 2008, και πώς 
με αφετηρία την Αμερική μετατράπηκε σε μια διεθνή κρίση που χτύπησε και την Ελλάδα. 
Παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη της κρίσης σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο και ταυτόχρονα 
γίνεται μία αναφορά στις ρίζες του προβλήματος στη χώρα μας. Παρουσιάζονται, επίσης, στατι-
στικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την ούτως ή άλλως δύσκολη σημερινή πραγματικότητα. Στη 
συνέχεια, μέσω του μηχανισμού των οικονομικών κύκλων, γίνεται σύνδεση της χρηματοοικο-
νομικής κρίσης με ενδογενή φαινόμενα της οικονομίας και γίνεται μία αναφορά στις φάσεις 
και τα χαρακτηριστικά των κρίσεων. Η αναγνώριση και ανάλυση των κινδύνων, αποτελεί μια 
διαδικασία η οποία είναι δυνατό να παράσχει στις επιχειρήσεις λύσεις σε περίοδο κρίσης. Για 
το λόγο αυτό, παρέχεται μια κατηγοριοποίηση και επεξήγηση των κινδύνων, ώστε να είναι 
σε θέση ο επιχειρηματίας να τους εντοπίσει και να αντιληφθεί την επερχόμενη κρίση. Τέλος, 
εξετάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κρίσεων και οι στρατηγικές για την αποτροπή 
τους και τίθενται ορισμένα θέματα προς συζήτηση με τη μορφή μελετών περίπτωσης.

9.2 Η διεθνής κρίση
Η διεθνής Χρηµατοπιστωτική κρίση προέκυψε από την υπερβολική ανάπτυξη στην αγορά 
στεγαστικών δανείων χαµηλής εξασφάλισης και την αλόγιστη χρήση δοµηµένων επενδυ-
τικών προϊόντων, που εξαρτώνταν άµεσα από τη δυνατότητα αποπληρωµής των υποκείμενων 
δανείων. Τα δάνεια αυτά χορηγούνταν, χωρίς εγγύηση σε οικογένειες µε ιδιαίτερα χαµηλή 
πιστοληπτική ικανότητα. Η προσπάθεια μείωσης του πιστωτικού κινδύνου από τις τράπεζες, η 
µετατροπή των επισφαλών δανείων σε εµπορεύσιµους και σε σύνθετους επενδυτικούς τίτλους 
μέσω της διαδικασίας της τιτλοποίησης, προκάλεσαν ένα «ντόµινο» αλυσιδωτών αντιδράσεων 
στον αµερικανικό και ευρωπαϊκό τραπεζικό και κτηµατοµεσιτικό τοµέα. Καθώς τα επιτόκια 
δανεισμού ανέβαιναν, πολλοί δανειολήπτες αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις συµβατικές 
τους υποχρεώσεις. Στα τέλη του 2007, οι πλειστηριασµοί των υποθηκευµένων ακινήτων διαδέ-
χονταν ο ένας τον άλλον και ένα µεγάλο µέρος του αµερικανικού πληθυσµού έχασε την ιδιο-
κτησία του. Οι καταθέτες έσπευσαν τα περισώσουν τα χρήµατά τους από τις τράπεζες και 
τις οδήγησαν σε χαμηλά επίπεδα ρευστότητας. Μάλιστα, όσες είχαν πολλά δοµηµένα προϊ-
όντα στην κατοχή τους κατέρρευσαν. Κατά την έκθεση της αµερικανικής Συγκλήτου, η κρίση 
οφειλόταν στην ανάληψη υψηλών κινδύνων, στα σύνθετα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα, σε 
συγκρούσεις συµφερόντων µεταξύ επενδυτών και χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων και τις 
αµέλειες των ρυθµιστικών αρχών και των οργανισµών πιστοληπτικής ικανότητας. Η κρίση 
επεκτάθηκε στις αγορές οµολόγων και τις διατραπεζικές αγορές και τελικά εξελίχθηκε σε βαθιά 
κρίση εµπιστοσύνης του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.

Είχε προηγηθεί µια δεκαετία ισχυρής ανάπτυξης µε εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγικότητας 
και θεαµατική άνοδο των τιµών στην αγορά ακινήτων, αλλά και στο Χρηµατιστήριο. Η πορεία 
αυτή τροφοδοτήθηκε από τα εξαιρετικά χαµηλά επιτόκια, που οδήγησαν σε υπερδανεισµό 
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επιχειρήσεις, νοικοκυριά αλλά και κυβερνήσεις χωρών. Σηµαντικό ρόλο σε όλο αυτό έπαιξε 
και η πολιτική της απελευθέρωσης των αγορών που είχε ήδη εφαρµοστεί στις ΗΠΑ. Υπό το 
φάσµα της επανάληψης της τραγωδίας του 1929, κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες έδρασαν 
συντονισµένα και ταχύτατα µε την παροχή ρευστότητας στις τράπεζες για την αποκατά-
σταση της εµπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστηµα, τη µείωση των επιτοκίων και την εφαρµογή 
προγραµµάτων τόνωσης για την αναθέρµανση των οικονοµιών.

Στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση Οµπάµα ακολούθησε έντονα επιθετική νοµισµατική πολιτική προχω-
ρώντας σε περικοπές φόρων και έκδοση νέου χρήµατος, για την αναθέρµανση της οικονοµίας 
και τη µείωση της ανεργίας. Μπορεί η οικονοµία των ΗΠΑ να παραµένει η σηµαντικότερη 
παγκοσµίως, όµως, µετά το 2008 αδυνατεί να απορροφά τα εµπορικά πλεονάσµατα της 
Γερµανίας, της Ιαπωνίας και της Κίνας. Προϊόν αυτής της βλάβης στο διεθνή µηχανισµό ανακύ-
κλωσης των πλεονασµάτων είναι η κρίση του Ευρώ.

Το ευρώ υιοθετήθηκε την 1η Ιανουαρίου 1999 αρχικά ως λογιστική νοµισµατική µονάδα, αντι-
καθιστώντας την προηγούµενη Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Μονάδα (ECU) µε ισοτιµία ένα προς 
ένα. Το ευρώ τέθηκε σε κυκλοφορία την 1η Ιανουαρίου 2002. ∆εκαεπτά από τα 27 κράτη-µέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιµοποιούν το ευρώ ως κοινό νόµισµα. Έτσι, δεδοµένου ότι η 
ονοµαστική συναλλαγµατική ισοτιµία είναι σταθερή, η πραγµατική συναλλαγµατική ισοτιµία 
είναι η αναλογία µεταξύ ξένων και εγχώριων τιµών. Η κρίση κλόνισε τους ευρωπαϊκούς τραπε-
ζικούς οργανισµούς, οι οποίοι έπεσαν θύµα της κατάστασης των δηµόσιων οικονοµικών της 
Ευρώπης. Πλήθος αναλυτών προσπαθεί να δώσει μια απάντηση για τις αιτίες της κρίσης και 
μεταξύ των άλλων αναφέρεται η άποψη ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στην αρχιτεκτονική της 
ίδιας της Ευρωπαϊκής Νοµισµατικής Ένωσης.

Ταυτόχρονα, ή και λίγο πριν από την κρίση, αναπτύσσεται ένα κερδοσκοπικό επεισόδιο. 
Κεφάλαια τοποθετούνται µαζικά σε θέσεις που ενέχουν υψηλούς κινδύνους και μέσω της 
χρηματοοικονομικής της µόχλευσης (δανεισµού χωρίς κεφάλαιο) αυξάνει εκθετικά τα κέρδη και 
την ευηµερία. Λόγω της αύξησης της ζήτησης, οι τιµές αυξάνονται και κάποια στιγµή, όταν για 
διαφόρους λόγους η ρευστότητα περιορίζεται, έρχεται η κατάρρευση. Οι κρίσεις του κρατικού 
χρέους δε διαφέρουν ιδιαίτερα. Ορισµένες χώρες, προσελκύουν µεγάλα κεφάλαια, είτε µέσω 
δανεισµού, είτε µέσω εισροών ξένων επενδυτικών κεφαλαίων. Τα κεφάλαια δηµιουργούν 
ανάπτυξη, η οποία επιταχύνεται όσο εξακολουθεί να ρέει εύκολο χρήµα. Όταν αυτό σταµατήσει, 
έρχεται η πτώση. Άλλο επιβαρυντικό στοιχείο για το παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα ήταν η 
απελευθέρωση των χρηµατοοικονοµικών αγορών καθώς οι ρυθµιστικές αρχές δεν κατάφεραν 
να δοµήσουν ένα επαρκές θεσμικό πλαίσιο για να αποφύγουν τις στρεβλώσεις και να ελέγ-
ξουν τις αγορές. Κατά αυτόν τον τρόπο, είναι φανερό ότι υπήρξε δυσανάλογη ανάπτυξη της 
παγκόσµιας αγοράς µε τη διόγκωση των ελλειµµάτων ορισμένων χωρών, και με τη μη αναδι-
ανομή του πλεονάσµατος άλλων χωρών. Φυσικά η ανεπαρκής εφαρµογή της συµφωνίας της 
Βασιλείας II για τον υπολογισµό του πιστωτικού κινδύνου για τις τράπεζες, οδήγησε σε επιπρό-
σθετα προβλήµατα στη γενική χρηµατοπιστωτική λειτουργία. Τέλος, οι Κεντρικές Τράπεζες της 
Ε.Ε. και των ΗΠΑ δεν επέδειξαν σύµπνοια στην άσκηση οικονοµικών πολιτικών, κάνοντας την 
κατάσταση ακόµα χειρότερη. Η Κεντρική Τράπεζα της Αµερικής, που είναι γνωστή με το ακρω-
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νύμιο Fed, συγκράτησε τα επιτόκια σε χαµηλά επίπεδα, υπό το φόβο του αποπληθωρισµού, 
σε αντίθεση, η ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) διατήρησε τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα, 
αγνοώντας τις τόσο εκτεταµένες επιπτώσεις της κρίσης. Η µεν Fed βασίστηκε στην αύξηση της 
ρευστότητας στην αγορά, ενώ η ΕΚΤ βασίστηκε στην ισχυρή µέχρι τότε οικονοµία της, θεωρώ-
ντας πως θα µπορούσε να εξέλθει σύντοµα από την κρίση. Τα αποτελέσµατα ήταν καταστροφικά 
καθώς η διολίσθηση του δολαρίου και η ανατίµηση του ευρώ, επέφερε αύξηση των τιµών του 
πετρελαίου, του κόστους, της ενέργειας και της λειτουργίας των επιχειρήσεων .

Συνυπεύθυνοι για την εξάπλωση της κρίσης στην Ευρωζώνη και κυρίως στην Ελλάδα είναι 
οι Οργανισµοί Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (ΟΑΠΙ), εκ των οποίων οι τρεις πιο 
σηµαντικοί είναι αµερικανικοί: Moody's Investors Service, Standard & Poor's και Fitch Ratings. 
Οι τρεις µαζί κατέχουν το 90% της αξιολόγησης της πιστοληπτικής παγκόσµιας αγοράς. Οι αξιο-
λογήσεις των ΟΑΠΙ έχουν τη δύναµη να αφαιρέσουν εκατοµµύρια από την αξία µετοχών και 
οµολόγων, καθώς και να αυξήσουν το κόστος δανεισµού για τις επιχειρήσεις ή τις κυβερνήσεις 
που βαθµολογούνται µη ικανοποιητικά. Ως εκ τούτου, οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανό-
τητας επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τη λειτουργία των αγορών, καθώς και την πίστη και την 
εµπιστοσύνη, τόσο των επενδυτών, όσο και των καταναλωτών.

Πράγµατι, αυτοί οι οργανισµοί έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην παγκόσµια χρηµατοοικονοµική 
κρίση, η οποία άρχισε το 2007 στις Ηνωµένες Πολιτείες, υποτιµώντας σαφώς τον κίνδυνο ότι 
οι εκδότες ορισµένων πιο περίπλοκων οικονοµικών προϊόντων µπορούσαν να µην ξεπληρώ-
σουν τα χρέη τους. ∆εδοµένου ότι έδωσαν τις υψηλότερες δυνατές αξιολογήσεις σε πολλά από 
εκείνα τα σύνθετα προϊόντα, οι άπειροι επενδυτές ενθαρρύνθηκαν να τα αγοράσουν, χωρίς 
να αναλογιστούν τους κινδύνους. Παρότι οι συνθήκες στην αγορά επιδεινώνονταν ραγδαία, 
οι ΟΑΠΙ, δεν περιέλαβαν το γεγονός αυτό άµεσα στις εκτιµήσεις τους, επιτρέποντας έτσι τις 
πιστώσεις να χορηγούνται ακόµα και όταν αντικρούονταν από τις βασικές οικονοµικές αρχές. 
Για το λόγο αυτό, µεταξύ άλλων, κατηγορήθηκαν για πιθανές συγκρούσεις συµφερόντων αφού, 
παραδόξως, πληρώνονταν ως σύµβουλοι από τις ίδιες τις τράπεζες και κατ΄ επέκταση τις χώρες 
των οποίων το χρέος εκτιµούσαν.

9.3 Ρίζες του ελληνικού προβλήµατος 
Αποτελεί γεγονός ότι η Ελλάδα αρχικά ωφελήθηκε από την είσοδο στο κοινό ευρωπαϊκό 
νόμισμα και η χώρα επωφελήθηκε από τα εξορισμού πλεονεκτήματα ενός ενιαίου νομισμα-
τικού χώρου, όπως είναι η εξάλειψη των συναλλαγματικών κινδύνων και αβεβαιοτήτων και η 
εξουδετέρωση του κόστους μετατροπής νομισμάτων στις συναλλαγές της με τις άλλες χώρες 
της Ευρωζώνης. Ενισχύθηκε η ρευστότητά της για εξωτερικές συναλλαγές, δεδομένου ότι το 
εμπόριό της εντός της Ευρωζώνης το διεκπεραίωνε σε Ευρώ, ενώ και με τρίτες χώρες σημαντικό 
μέρος της τιμολόγησης και πληρωμής των εισαγωγών διεξάγεται σε Ευρώ. Επιπλέον, έγιναν πιο 
εύκολες οι εισαγωγές αφενός λόγω της απουσίας στενότητας συναλλάγματος και αφετέρου 
λόγω της πραγματικής ανατίμησης του Ευρώ έναντι του δολαρίου. Η απελευθέρωση της 
κίνησης κεφαλαίων και η συμμετοχή της χώρας σε μια σταθερή νομισματική ένωση επέτρεψε 
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τουλάχιστον μέχρι το 2007 την απρόσκοπτη εισροή κεφαλαίων και την τεράστια μείωση των 
επιτοκίων δανεισμού της χώρας. Από την άλλη θα πρέπει να τονισθεί ότι οι εισροές κεφαλαίων 
στη χώρα είχαν τη μορφή δανεισμού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γεγονός που προοδευ-
τικά επιβάρυνε στο μέγιστο το ισοζύγιο εισοδημάτων λόγω των υψηλών πληρωμών για τόκους. 
Δυστυχώς, λόγω των εσωτερικών διαρθρωτικών αδυναμιών της, η χώρα επέδειξε τη χειρότερη 
επίδοση στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Σε ορισμένους τομείς και σε σχέση με το παρελθόν η χώρα βελτίωσε τη θέση της. Η νομισμα-
τική της σταθερότητα βελτιώθηκε αλλά είχε αρνητικές συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα 
τιμών και το εξωτερικό εμπόριό της. Επίσης, οι χοντρικές τιμές των διεθνώς εμπορεύσιμων 
αγαθών της χώρας συνέχισαν την πορεία ισχυρής σύγκλισής τους με τις τιμές των άλλων χωρών 
της ΟΝΕ, με αποτέλεσμα το επίπεδο τιμών της χώρας να προσεγγίζει αυτό των πλέον αναπτυγ-
μένων. Αντιθέτως, η σύγκλιση των εισοδημάτων υπήρξε βραδύτερη. Στο ζήτημα της δημοσι-
ονομικής πειθαρχίας, η χώρα απέτυχε παταγωδώς. Καθόλη την περίοδο μετά την ένταξη, τα 
δημοσιονομικά ελλείμματα της χώρας ήταν σταθερά πάνω από το επιτρεπόμενο όριο του 3% 
ως προς το ΑΕΠ, με αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση του δημόσιου χρέους.

Ένα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της συμμετοχής της χώρας στην ΟΝΕ ήταν η προώ-
θηση της διαρθρωτικής προσαρμογής και του θεσμικού εκσυγχρονισμού της χώρας. Χωρίς 
αυτές τις προσαρμογές θα ήταν αδύνατη η μακροχρόνια επιβίωση της χώρας στο νέο ανταγω-
νιστικό περιβάλλον. 

Η περίοδος µεγάλου δανεισµού για την Ελλάδα επήλθε µετά το 1974 µε συνέπεια τη γρήγορη 
διόγκωση του χρέους. Μετά το 1993, η οικονοµία µπήκε σε έναν πιο οµαλό δρόµο µε στόχο να 
ικανοποιήσει τα κριτήρια σύγκλισης της συνθήκης του Μάαστριχτ. Χάρις στην επίτευξη υψηλό-
τερων ρυθµών ανάπτυξης και αποκρατικοποιήσεων, το χρέος άρχισε να µειώνεται ελαφρά 
ως ποσοστό του ΑΕΠ και το έλλειµµα έπεσε κάτω του 3% µέχρι το 1999, πετυχαίνοντας τελικά 
η Ελλάδα να γίνει µέλος της ΟΝΕ. Μεταγενέστερα αποκαλύφθηκε ότι οι σχετικά υψηλές επιδό-
σεις εκείνης της περιόδου, οφείλονταν σε αποκρύψεις ελλειµµάτων και δανείων, µε τη συµβολή 
της τράπεζας επενδύσεων Goldman Sachs µε τη µέθοδο της δηµιουργικής λογιστικής. Το 2004 
κατόπιν πίεσης από την Eurostat, οι ελληνικές αρχές προχώρησαν σε οικονοµική απογραφή, η 
οποία έφερε στο φως αποκρύψεις δαπανών της προηγούµενης κυβέρνησης µε αποτέλεσµα, να 
αναθεωρηθούν τα ελλείµµατα των προηγούµενων ετών προς τα πάνω. Γεγονός που πλήγωσε την 
αξιοπιστία της χώρας και την επέβαλε σε τριετή επιτήρηση από την Ε.Ε. Την ίδια χρονιά η Eurostat 
προχωρά σε αναθεώρηση και παλαιότερων ελλειµµάτων της Ελλάδας, από τα οποία προέκυψε 
ότι η Ελλάδα δεν ικανοποιούσε ποτέ τα κριτήρια σύγκλισης του Μάαστριχτ αφού, ακόµα και την 
κρίσιµη χρονιά του 1999 εξακολουθούσε να έχει έλλειµµα πάνω από 3%.

Την τριετία 2004 - 2007 το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ µειώνεται ενώ σηµειώνονται υψηλοί 
ρυθµοί ανάπτυξης µε το εθνικό εισόδηµα να αυξάνεται κατά 12 - 15 δις το χρόνο. Από το φθινό-
πωρο του 2008 όµως, το ξέσπασµα της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης φέρνει στην επιφάνεια 
και τα φλέγοντα ζητήµατα της ελληνικής οικονοµίας, εκτροχιάζοντας το έλλειµµα, όπως και 
το χρέος µε γοργούς ρυθµούς. Μέσα σε ένα κλίµα δυσαρέσκειας για την ελληνική οικονοµία  
εξαγγέλλονται πρόωρες εκλογές για τις 4 Οκτωβρίου του 2009. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι 
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ελληνικές αρχές ανακοινώνουν ότι το προβλεπόµενο έλλειµµα από την προηγούµενη κυβέρνηση 
του 6% για το 2009 θα κλείσει στο 12,5%, ενώ τελικά εκείνο του 2010 αναθεωρήθηκε στο 15,4%. 
∆ύο µέρες αργότερα, ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθµισε την Ελλάδα από Α σε Α-. Προς τα 
τέλη του 2010 η Eurostat αναθεωρεί τα ελλείµµατα του ελληνικού κράτους των τελευταίων ετών. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά, το έλλειµµα του 2006 επαναπροσδιορίσθηκε στο 5,7% του ΑΕΠ 
(12,1 δις ευρώ), του 2007 στο 6,4% του ΑΕΠ (14,4 δις ευρώ), του 2008 στο 9,4% του ΑΕΠ (22,3 δις 
ευρώ) και του 2009 στο 15,4% του ΑΕΠ (36,1 δις ευρώ). Ενώ αντίστοιχα, επανεκτιµήθηκε προς τα 
πάνω και το χρέος του 2009 αγγίζοντας το 126,8% του ΑΕΠ (298 δις Ευρώ).

Ο προϋπολογισµός για το 2010 περιείχε µέτρα µείωσης κρατικών και λειτουργικών δαπανών, 
ενώ υπολόγιζε αύξηση εσόδων, κυρίως µέσω της αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής. Πριν 
ακόµα µας αποχαιρετήσει το 2009, η ελληνική οικονοµία υποβαθµίστηκε για δεύτερη φορά 
από τον Fitch στο επίπεδο ΒΒΒ+, από τον Standard and Poor's και τέλος από τον οίκο Moody’s, 
ως αναξιόχρεη. Από τα µέσα Ιανουαρίου του 2010 ξεκινά µια ατέρµονη κούρσα των spreads, 
µε εκείνα των 10ετών οµολόγων να ξεπερνούν τις 300 µονάδες, υπερβαίνοντας τον Απρίλιο 
του 2010 τις 1.000 µονάδες.

Στην προσπάθεια διάσωσης της χώρας, το πρώτο πακέτο στήριξης έδωσε την ελπίδα ότι 
µια τέτοια δυναµική και εντυπωσιακή κίνηση οικονοµικής βοήθειας θα ήταν αρκετή για να 
αποθαρρύνει τις κερδοσκοπικές επιθέσεις και ότι θα διέψευδε κάθε πιθανότητα µιας ελλη-
νικής χρεοκοπίας. Παρόλα αυτά, οι οίκοι αξιολόγησης υποβαθµίζουν τα ελληνικά ομόλογα 
στην κατηγορία “junk”. Eξαιτίας των πολύ ζοφερών αναπτυξιακών προοπτικών και της ανικα-
νότητας της Ελλάδας να δανειστεί από τις αγορές, έγινε σύντοµα ξεκάθαρο ότι η χώρα θα χρει-
αζόταν περισσότερη βοήθεια, για να µπορέσει να αποφύγει τη χρεοκοπία. Αποτέλεσµα ήταν, 
ο άµεσος κίνδυνος χρεοκοπίας και στάσης πληρωµών του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Η προσπά-
θεια της κυβέρνησης να ανακτήσει την αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές και να 
πετύχει µείωση των επιτοκίων, οδήγησε σε λήψη µέτρων µείωσης των δαπανών, τα οποία 
παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να ανατρέψουν το αρνητικό κλίµα. Κατόπιν αυτών, η Ελλάδα 
κατέφυγε στη βοήθεια του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που συγκρότησαν από κοινού µηχανισµό βοήθειας για την 
Ελλάδα. Οι ηγέτες της Ευρωζώνης αναγκάστηκαν να παράσχουν οικονοµική ενίσχυση στην 
Ελλάδα και κατόπιν, να επινοήσουν έναν ευρωπαϊκό µηχανισµό οικονοµικής σταθεροποίησης 
µε τη συµµετοχή του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ).

Η χρηµατοδότηση από το µηχανισµό στήριξης έγινε με την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα 
λάβει µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής και εξυγίανσης. Η Ελληνική οικονοµία συνέ-
χισε να βρίσκεται σε κατάσταση δηµοσιονοµικής ανισορροπίας και το επόµενο διάστηµα µε 
κατάληξη ένα χρόνο µετά, τον Ιούνιο του 2011, η κυβέρνηση να καταφύγει στην ψήφιση του 
µεσοπρόθεσµου προγράµµατος, που περιλάµβανε νέα µέτρα λιτότητας, περικοπές, θέµατα 
αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας και αναδιάρθρωσης ή «κουρέµατος» του χρέους µε 
σκοπό την τµηµατική µείωση του χρέους σε βιώσιµα επίπεδα και σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα.

Στις 21 Φεβρουαρίου του 2012, οι υπουργοί οικονοµικών της ζώνης του ευρώ, συµφώνησαν 
στις Βρυξέλλες για τη στήριξη των 130 δις ευρώ για την Ελλάδα, τροποποιώντας προς τα επάνω 
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τα µεγέθη του προγράµµατος που είχε εγκριθεί πριν από τέσσερις µήνες, αλλά και τις υποχρε-
ώσεις της Ελλάδας. Η Ελλάδα χρειάζεται κεφάλαια για να αποφύγει την πτώχευση στις 20 
Μαρτίου του 2012, όταν πρέπει να επιστρέψει µεγάλα δάνεια. Το σχέδιο διάσωσης θα µειώσει 
το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης από περίπου 160% του ΑΕΠ στο 120,5% του ΑΕΠ το 2020. Οι 
ιδιώτες κάτοχοι του ελληνικού χρέους θα υποστούν απώλειες της τάξης του 53,5% επί της αξίας 
των οµολόγων τους. Σε αντάλλαγµα, η Ελλάδα θα πρέπει να δεχθεί µια µόνιµη οικονοµική 
αποστολή εποπτείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ανοίξει έναν ειδικό λογαριασµό για την 
εξυπηρέτηση του χρέους της. Τα κύρια σηµεία συµφωνίας της Ευρωοµάδας µε την Ελληνική 
Κυβέρνηση της 21ης Φεβρουαρίου είναι:

• Η Ελλάδα θα δεσµευθεί να µειώσει το χρέος της στο 120,5% του ΑΕΠ µέχρι το 2020.

• Οι ιδιώτες κάτοχοι του ελληνικού χρέους θα υποστούν απώλειες της τάξης του 
53,5% επί της αξίας των οµολόγων τους, αλλά η πραγµατική προσεγγίζει το 70%.

• Η οικονοµική διαχείριση της Ελλάδας θα υπόκειται σε συνεχή επιτόπου παρακο-
λούθηση από ειδικούς της ζώνης του Ευρώ.

• Η Ελλάδα θα τροποποιήσει το σύνταγµά της για να δώσει προτεραιότητα στην 
αποπληρωµή του χρέους και έπειτα για τη χρηµατοδότηση των κρατικών υπηρεσιών.

• Η Ελλάδα θα ανοίξει έναν ειδικό λογαριασµό, ελεγχόµενο χωριστά από τον κύριο 
προϋπολογισµό της, ο οποίος θα πρέπει να περιέχει, εκάστοτε, αρκετά χρήµατα για 
να εξυπηρετήσει το χρέος της για τους επόµενους τρεις µήνες.

9.4 Στατιστικά στοιχεία για την κρίση στην Ελλάδα
Όπως µαρτυρούν τα πλέον πρόσφατα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασµών (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2012), 
η ύφεση της ελληνικής οικονοµίας επιδεινώθηκε σηµαντικά κατά το έτος 2011, µε το ρυθµό 
µεταβολής του ΑΕΠ να διαµορφώνεται στο -7,1%, από -4,9% το 2010. Όσον αφορά στο 
περασµένο έτος, τοποθετεί την κάµψη του ΑΕΠ στο -6% σηµειώνοντας µικρή διόρθωση της 
ύφεσης στην Ελλάδα για το 2012. 

Πίνακας 1. Οι κινήσεις του Δημόσιου χρέους και του ΑΕΠ από το 1999 μέχρι το 2014. 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, 2013.
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Το χρέος σαν ποσοστό του ΑΕΠ έκλεισε το 2011 σε ποσοστό πάνω από 170%, όπως φαίνεται 
στο διάγραμμα 1.

Σύµφωνα µε τα βασικά µακροοικονοµικά δεδοµένα και την εξέλιξη των βασικών συνιστωσών 
της ζήτησης στον ετήσιο ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ, η επιδείνωση της ύφεσης κατά το έτος 
2011 προήλθε σχεδόν αποκλειστικά από την εντεινόµενη πτώση της εγχώριας ζήτησης. 
Συγκεκριµένα, καθώς η εγχώρια ζήτηση υποχώρησε µε µέσο ετήσιο ρυθµό -9,5% το 2011 από 
-6,2% το 2010, η σχετική αρνητική συµβολή της στη µεταβολή του ΑΕΠ διογκώθηκε στις -10,4 
από τις -7,0 ποσοστιαίες µονάδες, αντίστοιχα. Η εν λόγω ισχυροποίηση του ρόλου της εγχώ-
ριας ζήτησης, ως παράγοντας εξασθένισης του ΑΕΠ, αποτέλεσε αντανάκλαση της ταχύτερης 
πτώσης στην ιδιωτική και τη δηµόσια κατανάλωση, αλλά και της γρηγορότερης κάµψης στις 
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Επιπλέον, το κόστος εργασίας καταγράφει σημαντική πτώση, 
όπως φαίνεται στον πίνακα 2 που ακολουθεί. Το κόστος εργασίας μείωθηκε στην προσπάθεια 
της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, αλλά ταυτόχρονα μείωσε και την αγορα-
στική ικανότητα των πολιτών.

Διάγραμμα 1. Ενοποιημένο Χρέος Γενικής Κυβέρνησης ως % του ΑΕΠ. Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, 2013.
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Σε αντιδιαστολή µε την πορεία της εγχώριας ζήτησης, το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 
παρέµεινε και κατά το έτος 2011 σε πορεία βελτίωσης. Εντούτοις, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 
η βελτίωση αυτή προήλθε µόνον από τη µείωση των συνολικών εισαγωγών (-8,1%), µε τις συνο-
λικές εξαγωγές να παρουσιάζουν µικρή κάµψη (-0,3%), έναντι σηµαντικής ανόδου το 2010 (5,4%). 
Η υποχώρηση του ελλείµµατος του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών συνέβαλλε στο µετριασµό 
του βάθους της ύφεσης, καθώς είχε θετική συνεισφορά 2,4 ποσοστιαίων µονάδων στο ρυθµό 
µεταβολής του ΑΕΠ. Το βάθος της ύφεσης περιορίστηκε επίσης και λόγω της αύξησης των 
αποθεµάτων, η οποία συνέβαλε θετικά κατά 1,1 ποσοστιαίες µονάδες στο ρυθµό µεταβολής 
του ΑΕΠ. Κυρίαρχο αίτιο της επιµονής της ύφεσης αποτέλεσε η συνεχιζόµενη καθίζηση της εγχώ-
ριας ζήτησης, ενώ ουσιώδη ρόλο στη συγκράτηση της έκτασης της ύφεσης εξακολούθησε να 
διαδραµατίζει η ραγδαία πτώση του ελλείµµατος του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών.

Σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα, δεν εκτιµάται ότι η ελληνική οικονοµία θα εξέλθει από το καθε-
στώς ύφεσης, γεγονός που σηµατοδοτείται, τόσο από τις ενδείξεις που παρέχουν οι δείκτες που 
ενσωµατώνουν προσδοκίες, όσο και από τις προβλέψεις που προκύπτουν από τις πιθανότητες 
ύφεσης. Ειδικότερα, η πλευρά της εγχώριας ζήτησης το 2012 δεν παρουσίασε θετικές εξελίξεις, 
καθώς εξακολουθούν να ασκούνται ιδιαίτερα επιβαρυντικές επιδράσεις τόσο στην ιδιωτική κατα-
νάλωση όσο και στις επενδύσεις. Ως προς την ιδιωτική κατανάλωση, η ενίσχυση των γενικότερων 
δυσµενών οικονοµικών συνθηκών, η επιδείνωση στην αγορά εργασίας, σε συνδυασµό µε τις 
επιπτώσεις από τα αλλεπάλληλα περιοριστικά µέτρα οικονοµικής πολιτικής και την ενισχυόµενη 
αβεβαιότητα σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο, δεν αφήνουν περιθώρια για τη διατύπωση 
θετικών εκτιµήσεων για τις βραχυπρόθεσµες προοπτικές. Από την πλευρά των επενδύσεων, 
ένα αντίστοιχο δυσµενές πλέγµα συνθηκών και προσδοκιών αποτρέπει µία άµεση ανάκαµψη, 
παρά τα κίνητρα που δηµιουργούνται από τη µείωση του κόστους εργασίας και την ανάγκη 
προσαρµογών στον παραγωγικό µηχανισµό. Με δεδοµένο ότι στο πεδίο της δηµόσιας κατανά-
λωσης το αυστηρό πλαίσιο του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής αποκλείει την 
άσκηση ενισχυτικού ρόλου στην εγχώρια ζήτηση, τη µόνη πηγή θετικής συµβολής στο ΑΕΠ, θα 
εξακολουθήσει να αποτελεί βραχυπρόθεσµα η βελτίωση του εξωτερικού ισοζυγίου. Η βελτίωση 
αυτή αναµένεται να προκύψει µέσω της περαιτέρω υποχώρησης των εισαγωγών, αφού ως προς 

Πίνακας 2. Μείωση του κόστους εργασίας. Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, 2013.
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τις εξαγωγές οι προοπτικές που δηµιουργεί η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι θετικές.

Άλλες επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία παρουσιάζονται στα διαγράμματα 2 και 3, όπου 
φαίνεται ο όγκος του λιανικού εμπορίου για διάφορους τομείς από το 2008 έως το 2012 και 
μπορεί να παρατηρηθεί η εμφανή κάμψη.

 

Μαζί με το λιανικό εμπόριο, η βιομηχανική παράγωγή αποτελεί το δεύτερο μεγάλο πυλώνα της 
πραγματικής οικονομίας. Στους παρακάτω πίνακες μπορεί να παρατηρηθεί η εμφανής πτώση 
που παρουσιάζεται στους διάφορους τομείς της βιομηχανικής παραγωγής.

Διάγραμμα 2. Όγκος του λιανικού εμπορίου για διάφορους τομείς από το 2008 έως το 2012. 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, 2013.

Διάγραμμα 3. Όγκος του λιανικού εμπορίου για διάφορους τομείς από το 2008 έως το 2012.  
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, 2013.
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Πίνακας 3. Πτώση των διαφόρων τομέων της βιομηχανικής παραγωγής. 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, 2013.

Πίνακας 4. Πτώση του τομέα των ορυχείων-λατομείων, του ηλεκτρισμού και της παροχής νερού. 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, 2013.

Πίνακας 5. Πτώση της ενέργειας, των ενδιάμεσων αγαθών και των κεφαλαιακών αγαθών. 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, 2013.
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Επιπλέον, αν παρατηρηθεί η συνολική πιστωτική επέκταση, από τον πίνακα 7 είναι εμφανής η 
πτωτική τάση, τόσο προς τη χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης όσο και προς τη χρηματο-
δότηση του ιδιωτικού τομέα.

Πίνακας 6. Πορεία των καταθέσεων από το 2008 μέχρι το 2012. 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, 2013.

Πίνακας 7. Πτωτική τάση, τόσο προς τη χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης  
όσο και προς τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα. Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, 2013.

Στον πίνακα 8 παρατηρείται η εξέλιξη των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η πτωτική 
πορεία από το 2008 έως το 2012.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η πορεία των καταθέσεων και η συνολική πτωτική τάση που 
επικρατεί.
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Πίνακας 8. Εξέλιξη των μετοχών του χρηματιστηρίου Αθηνών και η πτωτική πορεία  
από το 2008 έως το 2012. Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, 2013.

9.5 Οικονομικοί κύκλοι (Ο.Κ.)
Στην παγκόσμια οικονομία εμφανίζεται μια σειρά διαδοχικών εναλλασσόµενων φάσεων, ανάπτυξης 
και συρρίκνωσης της οικονοµικής δραστηριότητας. Οι οικονοµικές διακυµάνσεις ονοµάζονται 
αλλιώς και κυκλικές διακυµάνσεις ή οικονοµικοί κύκλοι. Από πολύχρονες στατιστικές παρατηρή-
σεις διαπιστώθηκε ότι οι Οικονοµικοί κύκλοι διαρκούν περίπου από 7 έως 11 χρόνια. Στις µέρες 
µας, η οικονοµική πολιτική έχει προσανατολιστεί στον έλεγχο της έκτασής του φαινομένου και στην 
αντιµετώπιση των συνεπειών, τόσο µέσω της δηµοσιονοµικής, όσο και της νοµισµατικής πολιτικής 
των χωρών.

Συγκεκριµένα, οι κυριότεροι στατιστικοί δείκτες, που χρησιµοποιούνται γενικά για την παρακο-
λούθηση της λειτουργίας ενός οικονοµικού συστήµατος – εθνικό εισόδηµα, απασχόληση, παρα-
γωγή, τιµές, κέρδη, κ.ά. – παρουσιάζουν σε γενικές γραµµές την ίδια τάση και παρουσίαζονται 
δύο φαινόμενα: α) το πρώτο συνίσταται σε μια ανοδική τάση μακράς περιόδου, η οποία οφεί-
λεται κυρίως στην τεχνολογική πρόοδο, την αύξηση του πληθυσμού και των φυσικών πόρων, 
και β) το δεύτερο σε ένα κυματοειδές φαινόμενο, όπου τις περιόδους με σχετικά υψηλά εθνικά 
εισοδήματα, ακολουθούν περίοδοι με σχετικά χαμηλά, σε μια συνεχή αλληλουχία, περισσότερο 
ή λιγότερο κανονική. Οι προσπάθειες των κυκλικών θεωριών επικεντρώνονται στο να εξηγή-
σουν αυτό το δεύτερο φαινόµενο. Σε παγκόσµιο επίπεδο, οι κυκλικές διακυµάνσεις εντείνονται 
όταν οι σηµαντικότερες οικονοµίες του πλανήτη είναι συντονισµένες, ενώ αµβλύνονται στην 
αντίθετη περίπτωση, καθώς οι οικονοµίες που είναι σε ανοδική φάση βοηθούν, µέσω των εισα-
γωγών τους, αυτές που βρίσκονται σε κάθοδο. Αν και ο προσδιορισµός των αιτιών των κυκλικών 
διακυµάνσεων είναι περίπλοκος και έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες, δεν υπάρχει µεγάλη 
διαφωνία στην περιγραφή του µηχανισµού µε τον οποίο εξελίσσεται κάθε κύκλος. Σύμφωνα 
με τα παραπάνω συμπεράσματα, αναπόφευκτα εμφανίζονται χρηματοοικονομικές κρίσεις που 
επηρεάζουν τόσο την οικονομία μιας χώρας, όσο και την κοινωνική της συνοχή. Η μελέτη και 
η κατανόηση των αιτιών και των αποτελέσμάτων καθώς και οι δίεξοδοι που προσφέρονται, 
θα πρέπει να μελέτηθούν ώστε να μας προετοιμάσουν καλύτερα για την επόμενη κρίση. Πιο 
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συγκεκριµένα, παρουσιάζονται οι εξής επαναλαµβανόµενες φάσεις:

1. ακµή ή κορυφή ή ανώτατο σηµείο της ανόδου,

2. κάµψη ή συρρίκνωση ή καθοδική φάση,

3. κοιλάδα ή κατώτατο σηµείο της καθόδου και

4. ανάκαµψη ή ανοδική φάση.

Στο σημείο αυτό, θα αναλυθούν περαιτέρω οι φάσεις του οικονομικού κύκλου, ώστε να γίνει 
αντιληπτό πώς επηρεάζονται οι επιχειρήσεις και οι κλάδοι της οικονομίας από το γενικότερο 
οικονομικό κλίμα:

1. Στην ανοδική φάση, η απασχόληση, οι µισθοί και τα κέρδη αυξάνονται, όπως και οι 
επενδύσεις. Κάποια στιγµή το κόστος παραγωγής αρχίζει να ανεβαίνει, όπως και οι 
τιµές και τα επιτόκια, ενώ οι καταναλωτές αρχίζουν να µειώνουν την κατανάλωσή 
τους. Ο κύκλος έχει φτάσει πλέον στο ανώτατο σηµείο του.

2. Το αποτέλεσµα είναι να δηµιουργούνται αποθέµατα, συµπιέζοντας τα κέρδη των 
επιχειρήσεων. Αυτές προχωρούν σε προσπάθειες ελέγχου του κόστους, ανάµεσα 
στις οποίες περιλαµβάνονται και οι απολύσεις, οι οποίες οδηγούν σε περαιτέρω 
συγκράτηση των καταναλωτικών δαπανών. Ο κύκλος διέρχεται τότε την καθοδική 
φάση.

3. Κάποια στιγµή το κόστος αυξάνεται µε βραδύτερο ρυθµό από τις τιµές, µε 
αποτέλεσµα να ανέρχεται το περιθώριο κέρδους. Στο σημείο αυτό, ο κύκλος έχει 
φτάσει στο κατώτατο σηµείο.

4. Οι επιχειρήσεις αρχίζουν να αυξάνουν την παραγωγή και να προσλαµβάνουν 
εργαζοµένους, ενώ η καταναλωτική ζήτηση αυξάνεται. Με κάποια καθυστέρηση 
αρχίζουν ξανά και οι επενδύσεις. Ένας νέος κύκλος έχει ξεκινήσει.

Όταν η οικονοµία αναπτύσσεται µε πολύ ταχύ ρυθµό, οι Κεντρικές Τράπεζες ανεβάζουν τα 
επιτόκια για να αποτρέψουν την αύξηση του πληθωρισµού και του κόστους εργασίας. Ο λόγος 
είναι ότι ο πληθωρισµός µπορεί τάχιστα να µετατραπεί σε ένα φαινόµενο αυτοτροφοδοτούµενο: 
η αύξηση των τιµών σήµερα δηµιουργεί την προσδοκία για αύξηση των τιµών και στο µέλλον, 
µε αποτέλεσµα όλες οι επιχειρήσεις να τις αυξάνουν. Ενώ, οι αυξήσεις των µισθών έχουν 
µονιµότερο χαρακτήρα, λόγω του φαινοµένου της ψευδαίσθησης του χρήµατος, οι εργαζόµενοι 
δύσκολα δέχονται ονοµαστική µείωση του µισθού τους. Συνεπώς, όταν αλλάξει φάση ο κύκλος, 
αντί να µειωθούν οι µισθοί όλων, θα πρέπει να απολυθεί ένα ποσοστό των εργαζοµένων. 
Αντίθετα, όταν η οικονοµία επιβραδύνει ή συρρικνώνεται, οι Κεντρικές Τράπεζες µειώνουν 
τα επιτόκια προκειµένου να ενθαρρύνουν τις καταναλωτικές και επενδυτικές δαπάνες, ενώ το 
κράτος αυξάνει τις δηµοσιονοµικές δαπάνες, ούτως ώστε να προκαλέσει την αναθέρµανση.

Στις σύγχρονες θεωρίες για τον Ο.Κ., κεντρικό ρόλο παίζουν οι επενδύσεις και η κατανά-
λωση. Η έλλειψη ζήτησης δηµιουργεί αποθέµατα, προκαλεί µείωση της παραγωγής, απολύ-
σεις, κ.ο.κ. Επίσης, οι κυκλικές διακυµάνσεις είναι αποτέλεσµα της αύξησης της παραγωγής 
έως το σηµείο της χρήσης λιγότερο παραγωγικών µεθόδων, οι οποίες οδηγούν τελικώς στην 
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αύξηση του κόστους παραγωγής και των τιµών. Κάποια στιγµή το κόστος δεν µπορεί πλέον να 
µετακυληστεί στον καταναλωτή και οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να µειώσουν την παραγωγή 
τους και να κάνουν απολύσεις. Ειδικότερα, ο ρόλος της επέκτασης των τραπεζικών χορηγήσεων 
κατά την ανοδική φάση, που έχει ως αποτέλεσµα την πτώση των επιτοκίων και την υπερεπέν-
δυση, αλλά και το αντίστροφο αποτέλεσµα όταν µειωθεί η προσφορά χρήµατος διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των οικονομικών κύκλων. Η ενασχόλησή µας µε τις εναλλαγές 
του Ο.Κ. καθιστά αναγκαία τη διευκρίνιση µεταξύ των κλασσικών οικονοµικών κύκλων (classical 
cycles), οι οποίοι αφορούν τις διακυµάνσεις του επιπέδου της συνολικής οικονοµικής δραστη-
ριότητας και τους οικονοµικούς κύκλους, που πραγµατεύονται τις διακυµάνσεις του ποσοστού 
µεγέθυνσης της οικονοµίας, γύρω από µια µακροχρόνια τάση ανάπτυξης (growth cycles). Η 
διάκριση αυτή βοηθάει στην κατανόηση της πληθώρας των διακυµάνσεων που συµβαίνουν 
στην οικονοµία και είναι ιδιαίτερα σηµαντική για λόγους οικονοµικής και πολιτικής ζωής των 
κρατών, ώστε να γνωρίζουν εκ προοιµίου τις επιπτώσεις που θα έχουν οι ληφθείσες αποφά-
σεις στην οικονοµική, πολιτική και κοινωνική πορεία του τόπου.

Οι οικονοµικοί κύκλοι όπως ορίστηκαν ανωτέρω αναφέρονται στις συνεχείς διακυµάνσεις 
της οικονοµικής δραστηριότητας, δηλαδή σε µία συνεχή εναλλαγή των φάσεων ανάπτυξης 
(growth) και υφέσεων (recessions).

Πριν ακολουθήσει η περιγραφή των φάσεων του οικονοµικού κύκλου, είναι απαραίτητο να 
προσδιοριστούν συνοπτικά τα συνθετικά µέρη που αποτελούν τον κύκλο. Για να είναι περισσό-
τερο κατανοητή η διάχυση των φάσεων του κύκλου, θα χρησιμοποιηθεί ως οδηγός η ταυτότητα 
του ΑΕΠ:

ΑΕΠ = Ιδιωτική κατανάλωση + Επενδύσεις + ∆ηµόσια κατανάλωση + Εξαγωγές – Εισαγωγές.

Οι ενδογενείς και οι εξωγενείς µεταβλητές που επιδρούν στις συνιστώσες της παραπάνω 
ταυτότητας και οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια είναι οι εξής:

Ιδιωτική κατανάλωση = (∆ιαθέσιµο Εισόδηµα, Προσδοκίες, Πλούτος, Πρόσβαση σε ∆ανεισµό)

Επενδύσεις = (Επιτόκια, Αναµενόµενη Κερδοφορία, Πρόσβαση σε ∆ανεισµό, Τιµές Μετοχών)

Διακρίνονται τέσσερεις φάσεις του οικονοµικού κύκλου: Ανάκαµψη – Ανάπτυξη – Αρχή της 
Ύφεσης – Ύφεση.

Τα σηµεία καµπής (turning points) είναι: το κατώτατο σηµείο (trough) και το ανώτατο σηµείο 
ή η κορυφή (peak) του οικονοµικού κύκλου. Η κορυφή προηγείται της πτώσης στην οικονοµική 
δραστηριότητα και το κατώτατο σηµείο προηγείται της οικονοµικής άνθησης. Τα σηµεία 
καµπής ορίζονται ως εξής:

• Η αρχή της ύφεσης (το τέλος της ανόδου) ορίζεται ως το πρώτο από τα δύο συναπτά 
τρίµηνα της πτώσης του πραγµατικού ΑΕΠ και το τέλος της πτώσης (η αρχή της 
ανάκαµψης) σηµειώνεται µε το πρώτο από τα δύο συναπτά τρίµηνα ανόδου του 
πραγµατικού ΑΕΠ. Αν πάρουµε ως σηµείο αναφοράς το κατώτατο σηµείο καµπής 
(trough), σε αυτή τη φάση η οικονοµία βρίσκεται σε ύφεση και µεταφράζεται µε 
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χαµηλή παραγωγική δραστηριότητα, ανεργία, χαµηλό επίπεδο εισοδήµατος, 
χαµηλή κατανάλωση, χαµηλό δυνητικό ΑΕΠ. Έστω ότι συµβαίνει µια διαταραχή 
στην οικονοµία, προερχόµενη, είτε από την άσκηση επεκτατικής πολιτικής, είτε από 
τον ιδιωτικό τοµέα. Αυτό λειτουργεί σαν καταλύτης και η οικονοµία οδηγείται σε 
ανάπτυξη. Τότε ξεκινάει η φάση της ανάκαµψης, η οικονοµία παρουσιάζει σηµεία 
βελτίωσης, αυξάνεται η παραγωγή και δηµιουργούνται σταδιακά ανάγκες νέων 
θέσεων εργασίας, καθώς ακόµα οι επενδυτές και οι επιχειρηµατίες είναι διστακτικοί 
(αρνητικό παραγωγικό κενό - negative output gap), παρατηρείται βαθµιαία αύξηση 
του εισοδήµατος και της κατανάλωσης, οι τράπεζες ανακτούν την εµπιστοσύνη τους 
προς το επενδυτικό κοινό και χορηγούν περισσότερα δάνεια µε χαµηλά επιτόκια 
(βάσει της επεκτατικής νοµισµατικής πολιτικής), έχοντας ως αποτέλεσµα την 
ενίσχυση της οικονοµίας περαιτέρω. Η οικονοµία συνεχίζει να αναπτύσσεται έως 
ότου φτάσει σε ένα µέγιστο σηµείο, το ανώτατο σηµείο καµπής (peak) από όπου 
ξεκινάει η πτωτική πορεία της οικονοµικής δραστηριότητας. 

• Στην κορυφή, η οικονοµία βρίσκεται στη µέγιστη δυνατότητα της παραγωγικής 
δραστηριότητας, δεν υπάρχει πλέον ανεργία, υπάρχει αυξηµένη κατανάλωση, ενίοτε 
και υπερκατανάλωση. Οι επενδύσεις έχουν φτάσει σε οριακό σηµείο και οι επενδυτές 
για να µεγιστοποιήσουν ακόµα περισσότερο τα κέρδη απευθύνονται πλέον σε περισ-
σότερο ριψοκίνδυνες αγορές, αγνοώντας τον ηθικό κίνδυνο (moral hazard). Γενικά οι 
συνθήκες σε αυτή τη φάση του κύκλου είναι ευνοϊκές για τη δηµιουργία «φούσκας» 
στις αγορές, καθώς όλα τα µεγέθη είναι διογκωµένα και δεν αντικατοπτρίζουν τις 
πραγµατικές τιµές, όπως άλλωστε µας έχει αποδείξει και η ιστορία µέχρι σήµερα.

• Η επόµενη φάση του κύκλου προετοιµάζει την οικονοµία για την επερχόµενη ύφεση. 
Οι επενδυτές πλέον υπόκεινται σε µεγαλύτερα κόστη, λόγω της αυξηµένης ζήτησης 
οι τιµές των πρώτων υλών, του µηχανολογικού εξοπλισµού, των παγίων και του 
ανθρώπινου κεφαλαίου αυξάνονται σηµαντικά (θετικό παραγωγικό κενό - positive 
output gap). H µείωση των επενδύσεων σε συνδυασµό και µε άλλες διαταραχές, 
όπως η αύξηση των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, οι φούσκες που αναφέρ-
θηκαν ανωτέρω, είναι παράγοντες διάχυσης της ύφεσης στην πραγµατική οικονοµία. 
Παρατηρείται πτώση της παραγωγικής δραστηριότητας, µείωση της κατανάλωσης, 
αύξηση της ανεργίας, ελάττωση των χορηγούµενων δανείων προς τις επιχειρήσεις 
και τα νοικοκυριά, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα πτωχεύσεως επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών. Τα στοιχεία αυτά επιτείνουν περισσότερο, στη διάχυση της ύφεσης. Η 
φάση της ύφεσης µπορεί να είναι συνηθισµένη και µε µικρή διάρκεια ή να συνοδεύ-
εται από ανισορροπίες σε σηµαντικούς τοµείς, όπως είναι ο χρηµατοπιστωτικός και η 
αγορά ακινήτων, οπότε επέρχεται η παρατεταµένη ύφεση, που δύναται να διαρκέσει 
αρκετά χρόνια. Όπως έχει παρατηρηθεί, τα τελευταία διακόσια και πλέον χρόνια, η 
διεθνής οικονοµία περνάει από την ύφεση στην ανάκαµψη και κατόπιν και πάλι στην 
ύφεση. Αυτή η ακολουθία ονοµάζεται οικονοµικός κύκλος.
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9.5.1 Χαρακτηριστικά του Οικονοµικού κύκλου
Αξιοσηµείωτα είναι τα χαρακτηριστικά του οικονοµικού κύκλου:

1. Ο οικονοµικός κύκλος υπολογίζεται είτε από κορυφή σε κορυφή, είτε από κατώτατο 
σηµείο σε κατώτατο σηµείο.

2. Παρατηρείται ασυµµετρία στον οικονοµικό κύκλο. Αναλυτικότερα, η φάση της 
διαστολής είναι κατά κανόνα µεγαλύτερη από τη φάση της συστολής. Για την ακρί-
βεια, η απόσταση από την κορυφή στο κατώτατο σηµείο είναι συνήθως µικρότερη, 
από ότι η απόσταση από το κατώτατο σηµείο στην κορυφή. Από το Β΄ Παγκόσµιο 
Πόλεµο και µετά, οι πιο πολλοί οικονοµικοί κύκλοι διήρκεσαν τρία µε πέντε χρόνια 
από κορυφή σε κορυφή. Η µέση διάρκεια των διαστολών ήταν 44,8 µήνες και των 
συστολών ήταν 11 µήνες. Αντίθετα, η πτώση της οικονοµικής δραστηριότητας από 
το 1929 – 1933, που οδήγησε στη µεγάλη ύφεση του 1933, διήρκεσε 43 µήνες. 

3. Τόσο ο µέσος, όσο και η διακύµανση του οικονοµικού κύκλου είναι πεπερασµένοι 
αριθµοί και δεν εξαρτώνται από το χρόνο. Με άλλα λόγια, ο οικονοµικός κύκλος 
είναι µία σταθερή ως προς το µέσο, επαναλαµβανόµενη κατά χρονολογική σειρά.

Σε γενικές γραμμές, διεύρυνση της οικονοµίας θεωρείται το χρονικό διάστηµα από το κατώτατο 
σηµείο καµπής έως µια κορυφή και ύφεση, το χρονικό διάστηµα από τη µέγιστη τιµή σε ένα 
κατώτατο σηµείο καµπής. Οι οικονομολόγοι ορίζουν την ύφεση ως «µια σηµαντική κάµψη της 
οικονοµικής δραστηριότητας, που εξαπλώνεται σε ολόκληρη την οικονοµία, διαρκεί πάνω από 
µερικούς µήνες και είναι συνήθως ορατή στη µεταβολή του πραγµατικού ΑΕΠ, του πραγµατικού 
εισοδήµατος, της απασχόλησης και της βιοµηχανικής παραγωγής».

9.6 Πιστωτικοί κύκλοι
Πολλοί αναλυτές θεωρούν επιβεβληµένη και τη µελέτη των διακυµάνσεων των πιστωτικών 
κύκλων, οι οποίοι όπως απεδείχθη αλληλεπιδρούν µε τους οικονοµικούς κύκλους και γενικά 
µε το σύνολο της οικονοµίας. Οι πιστωτικοί κύκλοι (credit cycles) αφορούν στη µεταβολή των 
πιστώσεων κατά τη διάρκεια ενός οικονοµικού κύκλου, δηλαδή τη διαστολή και τη συστολή της 
διαθεσιµότητας των δανείων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά ανάλογα µε τη φάση που 
βρίσκεται ο οικονοµικός κύκλος. Ορισµένοι οικονοµολόγοι, θεωρούν τον πιστωτικό κύκλο ως 
την κινητήρια δύναµη του οικονοµικού κύκλου ενώ άλλοι αντιτείνουν πως ο πιστωτικός κύκλος 
επηρεάζει, εν µέρει µόνο, το φαινόµενο των οικονοµικών κύκλων. Όπως προαναφέρθηκε, κατά 
τη διάρκεια της ανοδικής φάσης του οικονοµικού κύκλου, παρατηρείται µια αύξηση της κατα-
νάλωσης, του επιπέδου των επενδύσεων και της παραγωγής, προκαλώντας όµως, ταυτόχρονα 
και πληθωριστικές πιέσεις. Οι τιµές των περιουσιακών στοιχείων αυξάνονται συνεχώς, λόγω της 
αυξηµένης ζήτησης, γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε µια µη βιώσιµη κερδοσκοπική «φούσκα 
τιµών» (asset bubble). Μέσα στο κλίμα της οικονοµικής ευδαιµονίας, οι επενδυτές και τα νοικο-
κυριά απευθύνονται στις τράπεζες για νέα δάνεια µε σκοπό την επένδυση και την κατανάλωση 
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αντίστοιχα. Συγχρόνως, οι τράπεζες από την πλευρά τους αυξάνουν τη χορήγηση δανείων, εξαι-
τίας των επενδυτικών ευκαιριών που παρουσιάζονται για τις επιχειρήσεις και την ευηµερία των 
νοικοκυριών. Τα νέα δάνεια αυξάνουν την προσφορά χρήµατος στην αγορά, πράγµα που τονώνει 
την οικονοµική δραστηριότητα και εντείνει την οικονοµική ανάπτυξη και την απασχόληση. 

Το αντίθετο συµβαίνει κατά τη διάρκεια της καθοδικής φάσης. Στο ανώτατο σηµείο καµπής, 
οι τιµές πλέον είναι διογκωµένες και οι νέοι δανειολήπτες δεν είναι σε θέση να αγοράσουν 
στις τιµές αυτές, µε αποτέλεσµα την απότοµη πτώση των τιµών, ειδικότερα στο τµήµα εκείνο 
της αγοράς που χαρακτηρίζεται από υψηλή µόχλευση - σηµαντική µείωση της ρευστότητας. 
Η αποµείωση των τιµών των περιουσιακών στοιχείων, ελαττώνει τη φερεγγυότητα των δανει-
οληπτών και αυξάνει τις πτωχεύσεις των επιχειρήσεων, µε συνέπεια οι τράπεζες να περιορί-
σουν δραστικά τις χορηγήσεις νέων δανείων. Οι δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες προξενούν 
προβλήµατα στην κερδοφορία, τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των τραπεζών, µε αποτέλεσµα 
περαιτέρω µείωση της προσφοράς νέων δανείων από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Αυτό 
µε τη σειρά του οδηγεί στη συρρίκνωση του ρυθµού αύξησης της προσφοράς χρήµατος, που 
συχνά αναφέρεται και ως πιστωτική στενότητα (liquidity squeeze). Η πρόσφατη φούσκα στην 
αγορά ακινήτων στην Αµερική και η επακόλουθη κρίση των ενυπόθηκων δανείων υψηλού 
κινδύνου, µπορούν να θεωρηθούν τρανταχτά παραδείγµατα για την αποσαφήνιση των πιστω-
τικών κύκλων και τη σπουδαιότητά τους. Η Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών (BIS), σε µία 
πρόσφατη µελέτη για τη µετάδοση των διαταραχών από το χρηµατοπιστωτικό τοµέα στην 
πραγµατική οικονοµία, διέκρινε τις εξής τρεις διόδους µετάδοσης:

• Μέσω της οικονοµικής κατάστασης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, που 
αποτελούν την πραγµατική οικονοµία.

• Μέσω των στοιχείων που συµµετέχουν στον ισολογισµό των τραπεζών.

• Μέσω του επιπέδου ρευστότητας στην οικονοµία.

9.7 Οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση
Οικονοµική κρίση είναι το φαινόµενο κατά το οποίο µια οικονοµία χαρακτηρίζεται από µια 
διαρκή και αισθητή µείωση της οικονοµικής της δραστηριότητας. Η οικονοµική δραστηριότητα 
αφορά όλα τα µακροοικονοµικά µεγέθη της οικονοµίας, όπως η απασχόληση, το εθνικό προϊόν, 
οι τιµές, οι επενδύσεις, κ.λπ.

Η οικονοµική κρίση αποτελεί τη µία από τις δύο φάσεις των οικονοµικών διακυµάνσεων του 
κύκλου και συγκεκριµένα τη φάση της καθόδου, όταν δηλαδή η οικονοµική δραστηριότητα 
βρίσκεται σε µια συνεχή συρρίκνωση.

Η Χρηµατοοικονοµική κρίση ορίζεται ως µία χρονική περίοδος κατά την οποία η αγορά 
υφίσταται µία έντονη καθοδική κίνηση του υποκείµενου παράγοντα (underlying factor) – η 
οποία γίνεται πλήρως αντιληπτή στην αγορά. Η χρηµατοοικονοµική κρίση είναι µία διατά-
ραξη των χρηµατοοικονοµικών αγορών, η οποία προκαλεί επιδείνωση των προβληµάτων 
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της αντίστροφης επιλογής και του ηθικού κινδύνου, µε αποτέλεσµα την ανικανότητα των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων να διοχετεύουν κεφάλαια µε αποτελεσµατικό τρόπο στις 
περισσότερο αποδοτικές επενδυτικές ευκαιρίες. 

9.7.1 Μετάδοση της κρίσης
Η κρίση εµφανίζεται αρχικώς, σε µια χώρα στις περισσότερες των περιπτώσεων και στη συνέ-
χεια διαχέεται στο εξωτερικό. Σύµφωνα µε τους οικονομολόγους, η µετάδοση της κρίσης από 
χώρα σε χώρα µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε επτά διαφορετικούς µηχανισµούς:

1. Η επέλευση κοινών αρνητικών παραγόντων σε δύο ή περισσότερες χώρες, όπως 
είναι η κρίση στην αγορά των µετοχών σε δύο ή περισσότερες χώρες.

2. Οι εµπορικοί δεσµοί µεταξύ δύο χωρών επιτρέπουν τη µεταφορά των αρνητικών 
µεταβολών σε τιµές και εισοδήµατα µεταξύ τους.

3. Ο υψηλός ανταγωνισµός µεταξύ των χωρών, ο οποίος µπορεί να οδηγήσει σε 
έντονες συναλλαγµατικές υποτιµήσεις των νοµισµάτων.

4. Οι χρηµατοοικονοµικοί δεσµοί µεταξύ δύο ή περισσοτέρων χωρών µπορούν να 
οδηγήσουν σε υψηλές συσχετίσεις µεταξύ αγορών περιουσιακών στοιχείων. 
Εποµένως, όταν µία χώρα επενδύει ή δανείζει κάποια άλλη χώρα και υπάρξουν 
αρνητικά νέα για µία από τις δύο, θα επέλθει κρίση σε αυτή, µε αποτέλεσµα να 
συµπαρασύρει και την άλλη χώρα.

5. Η µείωση της ρευστότητας στην αγορά µίας χώρας µπορεί να οδηγήσει σε µείωση 
των θέσεων των επιχειρήσεων αυτής της χώρας στο εξωτερικό και εν συνεχεία 
επηρεάζεται και η ρευστότητα στις άλλες χώρες.

6. Ο πανικός που επικρατεί στους επενδυτές σε περιόδους απότοµης και βίαιης 
πτώσης των τιµών των περιουσιακών στοιχείων.

7. Η κρίση σε µία χώρα επηρεάζει τις προσδοκίες των επενδυτών για κοινές αναπτυξι-
ακές υποδοµές µεταξύ των δύο χωρών.

Με τη λειτουργία αυτών των µηχανισµών, µία αναστάτωση στο σηµείο ισορροπίας µίας χώρας 
µπορεί να µεταφερθεί στο εξωτερικό. Αναλόγως µε τη γεωγραφική έκταση των χωρών που 
επηρεάζονται από την πρωταρχική αιτία, η χρηµατοοικονοµική κρίση µπορεί να γίνει ακόµη 
και διεθνής, όπως έγινε στην προκειµένη περίπτωση. Συμπερασματικά, η Χρηµατοπιστωτική 
κρίση είναι µια παγκόσµια κατάσταση απειλούµενης οικονοµικής ύφεσης στον ευρύτερο 
χρηµατοπιστωτικό και τραπεζικό τοµέα.

Μέχρι στιγμής παρουσιαστήκαν έννοιες που αφορούν τον οικονομικό κύκλο και τον τρόπο που 
εξελίσσεται στο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. Στο σημείο αυτό θα μελετηθούν 
τα βασικά χαρακτηριστικά των κρίσεων και θα δόθούν ορισμένοι εισαγωγικοί ορισμοί για την 
περιγραφή του φαινομένου.
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9.7.2 Γενικά στοιχεία για τον κίνδυνο
Μια επιχείρηση θα πρέπει να συλλέξει πληροφορίες για τα θέματα και τους κινδύνους που 
έχουν προκύψει λόγω μίας κρίσης. Έπειτα, θα πρέπει να προβεί σε μια ανάλυση και αξιολό-
γηση, καθώς και να ιεραρχήσει τα θέματα με βάση τη σημαντικότητά τους, ώστε να τα παρακο-
λουθεί από κοντά και να προβεί σε δράση αν αυτό είναι αναγκαίο. Πριν από αυτό, θα πρέπει να 
μπορεί να αναγνωρίσει τους κινδύνους. Οι κίνδυνοι διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες 
που περιλαμβάνουν κάθε είδος επιχείρησης:

1. Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι: αφορούν σε ότι σχετίζεται με τις χρηματοοικονομικές   
λειτουργίες μιας επιχείρησης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ο πιστωτικός κίνδυνος, ο 
κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο συναλλαγματικός κίνδυνος και ο κίνδυνος 
επιτοκίων:

α) Ο πιστωτικός κίνδυνος, έχει να κάνει με τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να απο-   
πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

β) Ο κίνδυνος αγοράς, είναι ο κίνδυνος που ενέχουν οι αποδόσεις των επενδύσεων, 
ο οποίος προέρχεται από τις μεταβολές της συνολικής χρηματιστηριακής αγοράς.

γ) Ο κίνδυνος ρευστότητας, είναι ο κίνδυνος τον οποίο ενέχει μια επένδυση, ο οποίος 
προέρχεται από την αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με τη δυνατότητα της επέν-
δυσης να μετατραπεί σε μετρητά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

δ) Ο συναλλαγματικός κίνδυνος, είναι ο κίνδυνος που ενέχουν οι αποδόσεις μιας 
επένδυσης την οποία έχει κάνει ένας επενδυτής σε ξένο νόμισμα, όταν οι αποδό-
σεις αυτές μετατραπούν στο νόμισμα της χώρας του επενδυτή.

ε) Ο κίνδυνος επιτοκίων, είναι ο κίνδυνος που ενέχουν οι αποδόσεις μιας επένδυσης, ο 
οποίος προέρχεται από τις μεταβολές των επιτοκίων της αγοράς.

2. Επιχειρηματικοί κίνδυνοι: στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι κίνδυνοι που σχετίζο-
νται με το επιχειρηματικό περιβάλλον μιας επιχείρησης. Εδώ ανήκουν η μακροοικονο-
μική πολιτική, η χρηµατοοικονοµική υποδοµή, η νοµική υποδοµή και οι υποχρεώσεις, η 
συµµόρφωση προς το κανονιστικό πλαίσιο και ο κίνδυνος χώρας:

α) Η μακροοικονομική πολιτική, αφορά στη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας που 
έχει να κάνει με την οικονομική μεγέθυνση της και τον τρόπο που επηρεάζει την 
επιχειρηματική δραστηριότητα.

β) Η χρηματοοικονομική υποδομή, σχετίζεται με τις δυνατότητες χρηματοδότησης που 
υπάρχουν σε μια οικονομία, πώς μια επιχείρηση και κάτω από ποίες προυποθέσεις 
έχει πρόσβασή στις πηγές χρηματοδότησης.

γ) Η νομική υποδομή και οι νομικές υποχρεώσεις, αφορούν στο νομικό πλαίσιο 
στο οποίο κινείται η επιχείρηση. Σχετίζονται με τις έννομες ενέργειες της 
επιχειρηματικότητας.

δ) Το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των επιχειρήσεων, αναφέρεται 
σε όλους εκείνους τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιχείρηση σε επίπεδο 
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ομαλής λειτουργίας διαφάνειας και ανταγωνισμού.

ε) Ο κίνδυνος χώρας, αναφέρεται στη μη παροχή ενός σταθερού οικονομικού περι-
βάλλοντος στη χώρα που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση.

3. Λειτουργικοί κίνδυνοι: στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με 
το εσωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης και αφορούν στην αποδοτική και εύρυθμη 
λειτουργία της. Εδώ, συγκαταλέγονται εσωτερικές και εξωτερικές απάτες, η ασφάλεια 
χώρου εργασίας, οι σχέσεις με τους πελάτες, η ποιότητα των προϊόντων και υπηρε-
σιών, οι ζηµίες σε φυσικά περιουσιακά στοιχεία, οι διακοπές συστηµάτων (τεχνολογικός 
κίνδυνος), ο κίνδυνος εκτέλεσης, διακανονισµού και παράδοσης:

α) Οι απάτες, εξωτερικές ή εσωτερικές, μπορούν να βλάψουν σε πολύ υψηλό βαθμό μια 
επιχείρηση. Πέρα από τις οικονομικές ζημίες που υφίσταται η επιχείρηση, διαταράσ-
σεται και η ομαλή της λειτουργία, επέρχεται καχυποψία στις σχέσεις του προσω-
πικού και γενικά βλάπτεται το όνομα της επιχείρησης.

β) Η ασφάλεια στο χώρο εργασίας, είναι εξέχουσας σημασίας διότι ένα εργατικό ατύχημα 
ή γενικότερα ένα ατύχημα με πολλές ανθρώπινες απώλειες μπορεί να προκαλέσει 
ανεπανόρθωτη ζημία σε μια επιχείρηση.

γ) Οι καλές σχέσεις με τους πελάτες, αποτελούν για κάθε επιχείρηση βασικό παράγοντα 
επιτυχίας στην αγορά και εξασφάλιση της βιωσιμότητας της. Όλη η προσπάθεια μιας 
επιχείρησης θα επικεντρώνεται στον τελικό καταναλωτή των προϊόντων της και η 
διατάραξη της καλής αυτής σχέσης αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για την επιχείρηση.

δ) Στο ίδιο πλαίσιο της διασφάλισης καλών σχέσεων μιας επιχείρησης με το πελατολόγιο 
της μπαίνει και η ποιότητα των πωλούμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρε-
σιών. Ελαττωματικά και χαμηλής ποιότητας προϊόντα καθώς και χαμηλού επιπέδου 
υπηρεσίες, οδηγούν με μαθηματικό τρόπο την επιχείρηση σε δύσκολα μονοπάτια 
ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης.

ε) Τα πάγια ή φυσικά περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα της εύρυθμης λειτουργίας της. Μια μεγάλη καταστροφή στις μονάδες παρα-
γωγής μπορεί να οδηγήσει την επιχείρηση στην κατάρρευση.

στ) Τα συστήματα παραγωγής ή παροχής κάθε είδους υπηρεσιών που σχετίζονται με την 
τεχνολογία, πρέπει πάντοτε να είναι στις προτεραιότητες μιας επιχείρησης. Η διακοπή 
τους, αποτελεί κίνδυνο που οι επιπτώσεις του μπορούν να επηρεάσουν πλήθος άλλων 
τμημάτων μιας επιχείρησης.

ζ) Η μη ορθή εκτέλεση ενός έργου ή η αποτυχία παράδοσης προϊόντων σε συγκεκρι-
μένο τόπο και χρόνο, αποτελούν πολύ σημαντικούς λειτουργικούς κινδύνους για 
την επιχείρηση. Με τη σειρά τους ενεργοποιούν και άλλους κινδύνους, όπως τον 
κίνδυνο φήμης, το νομικό κίνδυνο, κ.ά. 
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9.7.3 Διαχείριση κινδύνου
Η διαχείριση κινδύνου είναι μία διαδικασία που στόχο έχει να προστατεύσει την επιχείρηση 
και να τη βοηθήσει να ανταπεξέλθει σε δύσκολές περιόδους κρίσης και μεταβολών του γενι-
κότερου οικονομικού περιβάλλοντος. Από την πιο μικρή επιχείρηση μέχρι τα μεγάλα χρημα-
τοπιστωτικά ιδρύματα και τις βαριές βιομηχανίες, ο μηχανισμός της διαχείρισης του κινδύνου 
αποτελεί ασπίδα προστασίας και εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα της εκάστοτε επιχείρησης. Πιο 
συγκεκριμένα:

1. Η διαδικασία της διαχείρισης κινδύνου αναγνωρίζει και καταγράφει τους ενδεχόμε-
νους κινδύνους, οι οποίοι αποτελούν δυνητικές απειλές για την επιχείρηση.

2. Αναλύει τους κινδύνους και τους ιεραρχεί ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας, 
ώστε να μπορεί να αντιληφθεί ποιοι κίνδυνοι απειλούν άμεσα την επιχείρηση και 
ποιοι θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

3. Προχωράει στη δημιουργία αντίμετρων, ώστε να προληφθούν με ενεργητικό τρόπο 
και εξετάζει αν υπάρχει η δυνατότητα να προσπεραστούν με την αλλαγή τακτικής 
της επιχείρησης ή να μετακινηθούν σε τρίτους.

9.7.4 Γενικά στοιχεία για την κρίση
Γενικά στο άκουσμα της λέξης κρίση, πάρα πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ένα «μούδιασμα». 
Κάνουν συνειρμούς για δυσχέρειες και ανωμαλίες στην καθημερινή τους ζωή και φαντάζο-
νται μια περίοδο με απειλές για την οικονομική και ψυχολογική κατάστασή τους και γενικά 
για την ευημερία τους. Μια κρίση μπορεί να δώσει κάποια προειδοποιητικά σήματα, με άλλα 
λόγια, να φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε μια κρίση ή μπορεί να έχει το στοιχείο του αιφνιδι-
ασμού. Τις περισσότερες φορές, οι κρίσεις που προκύπτουν στην οικονομία και το επιχειρη-
ματικό περιβάλλον εμφανίζονται με σταδιακό τρόπο και υπάρχουν στοιχεία που μπορούν, αν 
γίνουν αντιληπτά έγκαιρα, να μετατραπούν από απειλές σε ευκαιρίες. Μία πρώτη διάκριση για 
τις κρίσεις θα μπορούσε να είναι ανάλογα με το ποιος τις προκαλεί. Έτσι, έχουν διαμορφωθεί 
δύο κατηγορίες:

• Ανθρωπογενείς κρίσεις, που προκαλούνται από ανθρώπινες ενέργειες και συμπε-
ριφορές με τρόπο είτε ηθελημένο, είτε από αμέλεια.

• Κρίσεις φυσικών καταστροφών, που προκαλούνται από το φυσικό περιβάλλον.

Στο παρόν κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στη πρώτη κατηγορία κρίσεων και επιπλέον θα αναζη-
τηθεί η πηγή της ανθρώπινης παρέμβασης και ο χαρακτήρας του παράγοντα που οδηγεί στην 
κρίση. 

Η πηγή μπορεί να είναι είτε εσωτερική, είτε εξωτερική και ο παράγοντας μπορεί να είναι είτε 
κοινωνικός, είτε οικονομικός. Για παράδειγμα, αιτίες κρίσης μπορεί να είναι εσωτερικοί παρά-
γοντες για μια επιχείρηση, όπως οικονομικές δυσλειτουργίες ή τεχνικές αποτυχίες εξοπλισμού, 
καθώς και εξωτερικοί παράγοντες, που προέρχονται από το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, 
εγχώριο ή διεθνές. Στους εξωτερικούς παράγοντες μπορούν να τοποθετηθούν πολιτικές και 
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οικονομικές κρίσεις, αλλαγές μακροοικονομικών συνθηκών, δυσμενής νομοθεσία, κ.ά. 

Σε γενικές γραμμές, παρόλο που κάθε κρίση είναι διαφορετική και δεν είναι εφικτό να ομαδο-
ποιηθεί, μπορεί να γίνει η παρουσίαση κάποιων κοινών χαρακτηριστικών της:

1. Καταρχήν, η εκάστοτε κρίση, δεν εκδηλώνεται με όλη της την ένταση από την αρχή 
του φαινομένου. Είναι δυναμικού τύπου και κλιμακούμενη.

2. Προκαλεί έντονο άγχος, ψυχολογική πίεση και συγκινησιακή φόρτιση καθώς τα 
άτομα αισθάνονται ότι ανατρέπεται η πραγματικότητα τους και απειλείται η 
ευημερία τους.

3. Πλήττεται η εικόνα της επιχείρησης ή ακόμα και μεγαλύτερων οργανισμών με 
τρόπο που είναι δύσκολο να αποκατασταθεί μετέπειτα η αξιοπιστία τους. Ειδικά σε 
περιπτώσεις που το θέμα γίνεται αντικείμενο συζήτησης από τα Μ.Μ.Ε., η κατά-
σταση της επιχείρησης επιδεινώνεται ακόμα περαιτέρω. 

4. Προκαλεί δυσλειτουργίες στην εμπορική δραστηριότητα επιχειρήσεων και επηρεάζει 
αρνητικά διαταράσσοντας τη συνήθη λειτουργία και τους ρυθμούς της επιχείρησης.

Οι κρίσεις στην οικονομία, ως μια φάση των οικονομικών κύκλων που περιγράφηκε προηγού-
μενα, έχουν με τη σειρά τους ένα κύκλο ζωής:

Α) Η φάση πριν την κρίση: υπάρχουν κάποια πρόδρομα φαινόμενα που υποδεικνύον 
στην επιχείρηση ότι επέρχεται μια κρίση. Η επιχείρηση θα πρέπει να τα αντιληφθεί 
και να αντιδράσει, εφόσον μπορεί, ανάλογα ώστε να αποτρέψει το επόμενο στάδιο.

Β) Η φάση εκδήλωσης της κρίσης: είναι η περίοδος εκδήλωσης και κορύφωσης της 
κρίσης σαν αποτέλεσμα της αδυναμίας της επιχείρησης να ανταπεξέλθει με 
επιτυχία στην αντιμετώπιση της πρώτης φάσης των συμπτωμάτων. Στο σημείο 
αυτό, εάν η επιχείρηση δεν αντιληφθεί τη νέα πραγματικότητα και αντιδράσει, 
διακυβεύεται η βιωσιμότητα της.

Γ) Φάση αντιμετώπισης της κρίσης: είναι η περίοδος που η επιχείρηση αντιμετωπίζει 
την κρίση για μεγάλο χρονικό διάστημα και για μπορέσει να βρει διέξοδο πρέπει να 
λειτουργεί με οργανωμένο σχέδιο και πιθανόν να προσαρμοστεί σε νέα δεδομένα.

Δ) Φάση ανάκαμψης ή διάλυσης μετά την κρίση: είναι η φάση που η επιχείρηση, είτε 
ανακάμπτει, είτε διαλύεται. Εάν η επιχείρηση ανακάμψει, επανέρχονται σταδιακά 
οι λειτουργίες της και πραγματοποιούνται με ικανοποιητικό ρυθμό. Σε αντίθετη 
περίπτωση, οδηγείται σε αδιέξοδο.

Από όσα προαναφέρθηκαν σχετικά με τον κύκλο ζωής της κρίσης γίνεται αντιληπτό ότι όσο μια 
επιχείρηση αφήνει μια κρίση να εξελίσσεται, τόσο πιο δύσκολο είναι να περιορίσει τις επιπτώ-
σεις της. Συνεπώς το πρώτο στάδιο είναι πολύ σημαντικό και αν η επιχείρηση έχει μια οργα-
νωμένη πολιτική δράσης μπορεί να περιορίσει στο ελάχιστο τις συνέπειες της κρίσης και να 
μειώσει το χρόνο ζωής των φάσεων.
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9.7.5 Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε την κρίση
Ο όρος διαχείριση κρίσεων εμπεριέχει την έννοια της απάντησης στις εξωτερικές δυνάμεις που 
προκαλούν την κρίση. Για να υπάρξει αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της κρίσης πρέπει να 
τοποθετηθούν όλοι οι παράμετροι της, σε ένα πλαίσιο που θα εξετάζει: α) το ευρύτερο οικο-
νομικό και κοινωνικό περιβάλλον και β) την ιδιοσυγκρασία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
εκάστοτε επιχείρησης που αντιμετωπίζει την κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, είναι πιθανό να υπάρ-
ξουν καλύτερα αποτελέσματα ως προς τη διαχείριση της κρίσης και να αναπτυχθούν ουσιώδη 
και αποτελεσματικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του φαινομένου.

Όπως τονίστηκε και προηγουμένως, η κρίση είναι ένα δυναμικό φαινόμενο, έχει στάδια 
και εξελίσσεται δυναμικά. Στην αντιμετώπιση ενός τέτοιου φαινομένου, σημαντικός είναι 
ο ρόλος του διαχειριστή της κρίσης, ο οποίος θα πρέπει να είναι ικανός να εντοπίζει τις 
κρίσεις, να παρακολουθεί την εξέλιξή τους, να επεμβαίνει στο βαθμό που του επιτρέπεται 
και να αναλαμβάνει δράση για αποκατάσταση των ζημιών. Ιδίως ο διαχειριστής, ο οποίος θα 
μπορούσε να είναι και ο ιδιοκτήτης μιας μικρής επιχείρησης, θα πρέπει να έχει σχεδιάσει ένα 
πλάνο αντίδρασης σε περίπτωση πιθανής κρίσης και θα πρέπει να μπορεί να προσαρμόζει τις 
δράσεις του σε ένα τέτοιο δυναμικό και εξελισσόμενο περιβάλλον.

9.7.6 Προδραστικά και αντιδραστικά μοντέλα διαχείρισης της κρίσης
Με τον όρο προδραστικό μοντέλο εννοείται μια διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει την 
πρόβλεψη και την προνοητικότητα για πιθανές κρίσεις, έτσι ώστε να ληφθούν μέτρα τα οποία 
θα περιορίσουν την κρίση χρονικά και σα συνέπεια θα μειώσουν την έκταση των δυνητικών 
ζημιών. Στην πραγματικότητα, λίγοι είναι οι επιχειρηματίες που διαθέτουν σχέδιο αντιμετώ-
πισης της κρίσης και οι περισσότεροι αναπτύσσουν σχέδια αντιμετώπισης αφού η κρίση έχει 
εκδηλωθεί. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται αναφορά στο αντιδραστικό μοντέλο, το οποίο εφαρ-
μόζουν οι χωρίς σχέδιο επιχειρήσεις ή εφαρμόζεται όταν η κρίση χτυπάει αιφνιδιαστικά. Τέλος, 
θα αναλυθούν οι βασικότερες ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιεί η υπό κρίση επιχείρηση, 
ανάλογα με τα στάδια εξέλιξης της κρίσης.

Α) Πρόβλεψη της κρίσης: Αν και η δυνατότητα της πρόβλεψης των κρίσεων αποτελεί 
χαρακτηριστικό επιχειρήσεων με εμπειρία στο χώρο δράσης τους και πιθανόν περι-
λαμβάνει επιχειρήσεις που έχουν βιώσει κάποια κρίση στο παρελθόν, θα παρουσια-
στούν ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά των μηχανισμών προβλέψεις κρίσεων: 

Ανάλυση σεναρίων
Ένας πρώτος μηχανισμός είναι η ανάλυση σεναρίων. Με τον όρο σενάριο 
εννοείται η δημιουργία μιας υποθετικής σειράς γεγονότων που μπορεί να 
οδηγήσουν την επιχείρηση σε μια αρνητική κατάσταση. Έπειτα, προτείνονται 
μια σειρά από στρατηγικές αντιμετώπισης της κάθε κρίσης και στη συνέχεια 
εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της καθεμιάς στρατηγικής. Το επόμενο βήμα 
είναι η υιοθέτηση της βέλτιστης στρατηγικής που οδηγεί σε ελαχιστοποίηση 
της ζημίας της υποτιθέμενης κρίσης.
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Ανάλυση κινδύνων 
Ο μηχανισμός της ανάλυσης κινδύνων έχει σκοπό την ανίχνευση πιθανών 
κινδύνων, τόσο στο εσωτερικό της όσο και στο εξωτερικό της περιβάλλον της 
επιχείρησης. Εντοπίζει αδυναμίες λειτουργικού τύπου της επιχείρησης και 
των προϊόντων ή υπηρεσιών της καθώς επίσης και αλλαγές σε θέματα του 
εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι κίνδυνοι πρέπει να αναγνωριστούν να αναλυ-
θούν και να μετρηθούν με ακρίβεια και στη συνέχεια η επιχείρηση θα πρέπει 
να τους αντιμετωπίσει με προληπτικά μέτρα και να τους μετριάσει στο αρχικό 
στάδιο της εμφάνισής τους. 

Β) Αποτροπή της κρίσης: Η εφαρμογή προληπτικών - αποτρεπτικών μέτρων κατά τη φάση 
της πρόβλεψης της κρίσης μπορεί σε ένα βαθμό να αποτρέψει τις δυσάρεστες συνέ-
πειες της κρίσης. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν: α) βελτίωση προϊόντων 
και υπηρεσιών, β) αλλαγή του παραγόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας, γ) αναθεώρηση 
τιμολογιακής πολιτικής, δ) αναζήτηση νέων πελατών και προμηθευτών και ε) διεθνο-
ποίηση της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση πρέπει να έχει μια στρατη-
γική για την κρίση.

9.8 Δραστηριότητες - Μελέτες περίπτωσης
Στη συνέχεια, αναφέρονται χαρακτηριστικές μελέτες περίπτωσης, που καλύπτουν τον 
τουρισμό, τη μικρομεσαία επιχείρηση, τις καινοτόμες επιχειρήσεις και την πρωτογενή παρα-
γωγή. Σκοπός είναι να τοποθετηθεί ο αναγνώστης στη θέση του επιχειρηματία και να είναι σε 
θέση να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν σε συνθήκες κρίσης θέματα όπως:

• Την πρόσβαση στις πηγές χρηματοδότησης.

• Τη διεύρυνση του επιχειρηματικού του μεριδίου.

• Τις πιθανές κινήσεις που πρέπει να κάνει για να αποφύγει τις συνέπειες της κρίσης 
και πώς μπορεί να προετοιμαστεί για μια διαφαινόμενη κρίση.

• Πώς και με ποιους θα πρέπει να διαπραγματευτεί και με τρόπο που να ωφελούνται 
και οι δυο πλευρές.

• Πώς να διαχειριστεί θέματα ανθρώπινου δυναμικού.

• Πώς να εισάγει νέες τεχνολογίες που μειώνουν το κόστος, αυξάνουν την παραγωγή 
και εκμεταλλεύονται πλήρως τις παραγωγικές του δυνατότητες.

• Ποιοι είναι οι τομείς της οικονομίας που προσφέρουν απόδοση σε επιχειρηματικά 
σχέδια και ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

• Ποιοι είναι οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι στο εκάστοτε επιχειρηματικό πλάνο και πώς θα 
μπορούσε να τους αντιληφθεί εγκαίρως.

• Πού μπορεί ένας εν δυνάμει επιχειρηματίας να αποταθεί για να ζητήσει και να βρει 
διέξοδο από την κρίση.
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Δραστηριότητα 1

Ας υποθέσουμε ότι είστε ένας επιχειρηματίας που ασχολείται με τον τουρισμό και έχει μια 
μικρή τουριστική μονάδα 30 κλινών. Ακούτε τις προβλέψεις για αύξηση των επισκεπτών τα 
επόμενα χρόνια και ευελπιστείτε ότι θα μπορέσετε να επεκτείνετε την επιχείρηση σας ώστε 
να καλύψετε την αυξημένη ζήτηση. Αποφασίζετε λοιπόν να αναζητήσετε τρόπους χρηματοδό-
τησης για την επένδυσή σας. Με δεδομένο ότι βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσης, η πρόσβαση 
στον τραπεζικό δανεισμό είναι αδύνατη.

Α) Ποιες εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης μπορείτε να αναζητήσετε;

Έχετε κατά νου ότι πέρα από την αυξημένη ζήτηση για την καλοκαιρινή σεζόν, ίσως 
θα έπρεπε, με δεδομένο ότι θα αυξήσετε και τον αριθμό των κλινών, να βρείτε 
τρόπους να επεκτείνετε την τουριστική περίοδο;

Β) Ποιες εναλλακτικές προτάσεις θα μπορούσατε να προσφέρετε στους επισκέπτες 
σας, ώστε να γίνει ελκυστικό το ξενοδοχειακό σας συγκρότημα για περισσότερους 
μήνες το χρόνο;

Γ) Με ποιους πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να συνεργαστείτε, ώστε να διαπραγματευ-
τείτε την αύξηση των επισκεπτών στο ξενοδοχείο σας και με τι ανταλλάγματα;

Δραστηριότητα 2

Είστε ιδιοκτήτες μιας μικρής βιοτεχνίας που κατασκευάζει πλαστικά έπιπλα κήπου και ορισμένα 
είδη οικιακής χρήσης. Παρατηρείτε ότι μέσα στην κρίση, οι πωλήσεις έχουν σημειώσει αισθητή 
πτώση και έχετε πάψει να είστε ικανοποιημένος από την πορεία της επιχείρησής σας. Έχετε 20 
υπαλλήλους και έχετε αντιληφθεί ότι ο φόρτος εργασίας τους έχει μειωθεί σαν αποτέλεσμα 
της πτώσης της ζήτησης για τα προϊόντα σας. Ορισμένοι έχουν ήδη αρχίσει να ανησυχούν για 
τη διασφάλιση της εργασίας τους και γενικά υπάρχει ένα κλίμα δυσαρέσκειας, διότι επιπλέον 
αργείτε να τους αποζημιώσετε για την εργασία τους.

Α) Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε το ανθρώπινο δυναμικό σας και να διασφαλίσετε 
τις θέσεις απασχόλησης στην επιχείρησή σας;

Β) Υπάρχουν τρόποι να επιτύχετε αύξηση των πωλήσεων σας και να βγείτε από το 
αδιέξοδο μέσα στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες;

Γ) Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε την τεχνογνωσία σας και τον εξοπλισμό παραγωγής 
που διαθέτετε για να προσθέσετε νέα καινοτόμα προϊόντα που θα τα ζητάει η 
αγορά;

Δραστηριότητα 3

Οι εταιρίες υψηλής τεχνολογίας και δημιουργίας λογισμικού είναι ένας κλάδος που τα τελευ-
ταία χρόνια στην Ελλάδα κατορθώνει να επιβιώνει, να αναπτύσσεται και να ανταγωνίζεται 
διεθνείς εταιρίες. Με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, έρευνας και καινοτόμα προγράμματα λογι-
σμικού, οι εταιρείες αυτές όχι μόνο τα έχουν καταφέρει αλλά έχουν περάσει και τα ελληνικά 
σύνορα. Το πελατολόγιο τους δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική αγορά, αλλά στην παγκό-
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σμια και με αυτό και με αυτό τον τρόπο έχουν πολλαπλασιάσει την πελατειακή τους βάση.

Α) Σε ποιους τομείς επένδυσαν, ώστε να αναπτύξουν επιχειρηματικότητα μέσα στην 
κρίση;

Β) Υπάρχουν κίνδυνοι που αυτές οι εταιρίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν σε ελληνικό 
και παγκόσμιο περιβάλλον και πώς τους διαχειρίζονται;

Γ) Ποιο είναι το συγκριτικό τους πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους κλάδους της ελλη-
νικής επιχειρηματικότητας που δε μπορούν να αποτρέψουν τις αρνητικές επιπτώ-
σεις της κρίσης;

Δραστηριότητα 4

Την τελευταία τριετία παρατηρείται το φαινόμενο της αποκέντρωσης, της επιστροφής στην 
ύπαιθρο και της ενασχόλησης με τον πρωτογενή τομέα της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της 
αλιείας. Ας υποθέσουμε ότι σκέφτεστε να δοκιμάσετε τις πιθανότητες σας στο να ξεκινήσετε 
επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με την πρωτογενή παραγωγή. Προφανώς, μια 
τέτοια στροφή σε ένα νέο επιχειρηματικό πλάνο και ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης ενέχει ρίσκο.

Α) Υπάρχουν, παρόλα αυτά, πιθανότητες να δημιουργήσετε μια επιτυχημένη επιχείρηση; 
Που στηρίζετε τη σκέψη σας για στροφή στον πρωτογενή τομέα; 

Β) Τι ευκαιρίες παρουσιάζει και ποιοι είναι οι κίνδυνοι;

Γ) Υπάρχουν άνθρωποι και οργανισμοί που θα σας βοηθήσουν στην προσπάθεια σας, 
θα σας εκπαιδεύσουν και θα σας πουν πως μπορείτε να βρείτε τους πόρους για 
να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας; Με ποιο τρόπο θα δημιουργήσετε μια ανταγωνι-
στική επιχείρηση σε τοπικό, εθνικό και ίσως διεθνές επίπεδο.

9.9 Σύνοψη
• Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση προέκυψε από την υπερβολική ανάπτυξη 

στην αγορά στεγαστικών δανείων χαµηλής εξασφάλισης και την αλόγιστη χρήση 
δοµηµένων επενδυτικών προϊόντων.

• Η κρίση επεκτάθηκε στις αγορές οµολόγων και τις διατραπεζικές αγορές και τελικά εξελί-
χθηκε σε βαθιά κρίση εµπιστοσύνης του παγκόσµιου χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.

• Ταυτόχρονα ή και λίγο πρίν από την κρίση αναπτύσσεται ένα κερδοσκοπικό επεισόδιο.

• Συνυπεύθυνοι για την εξάπλωση της κρίσης στην Ευρωζώνη και κυρίως στην Ελλάδα 
είναι οι Οργανισµοί Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (ΟΑΠΙ).

• Η Ελλάδα αρχικά ωφελήθηκε από την είσοδο στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα και από 
τα εξορισμού πλεονεκτήματα ενός ενιαίου νομισματικού χώρου.
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• Ένα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της συμμετοχής της χώρας στην ΟΝΕ 
ήταν η προώθηση της διαρθρωτικής προσαρμογής και του θεσμικού εκσυγχρονι-
σμού της χώρας.

• Ο προϋπολογισµός για το 2010 περιείχε µέτρα µείωσης κρατικών και λειτουργικών 
δαπανών, ενώ υπολόγιζε αύξηση εσόδων, κυρίως µέσω της αντιµετώπισης της 
φοροδιαφυγής.

• Η χρηµατοδότηση από το µηχανισµό στήριξης έγινε με την προϋπόθεση ότι η 
Ελλάδα θα λάβει µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής και εξυγίανσης.

• Το χρέος σαν ποσοστό του ΑΕΠ έκλεισε το 2011 σε ποσοστό πάνω από 170%.

• Η συνολική πιστωτική επέκταση παρουσίασε πτωτική τάση, τόσο προς τη χρηματοδό-
τηση της γενικής κυβέρνησης όσο και προς τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα.

• Στην παγκόσμια οικονομία εμφανίζεται μια σειρά διαδοχικών εναλλασσόµενων 
φάσεων, ανάπτυξης και συρρίκνωσης της οικονοµικής δραστηριότητας, που ονομά-
ζεται οικονομικός κύκλος.

• Παρουσιάζονται τέσσερις επαναλαµβανόµενες φάσεις στον οικονομικό κύκλο: η 
ακµή, κάµψη, η κοιλάδα και η ανάκαµψη.

• Οι πιστωτικοί κύκλοι (credit cycles) αφορούν τη µεταβολή των πιστώσεων κατά τη 
διάρκεια ενός οικονοµικού κύκλου.

• Οικονοµική κρίση είναι το φαινόµενο κατά το οποίο µια οικονοµία χαρακτηρίζεται 
από µια διαρκή και αισθητή µείωση της οικονοµικής της δραστηριότητας. 

• Η Χρηµατοοικονοµική κρίση ορίζεται ως µία χρονική περίοδος κατά την οποία η 
αγορά υφίσταται µία έντονη καθοδική κίνηση του υποκείµενου παράγοντα.

• Οι Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι αφορούν σε ότι σχετίζεται με τις χρηματοοικονο-
μικές λειτουργίες μιας επιχείρησης. 

• Οι Επιχειρηματικοί κίνδυνοι είναι αυτοί που σχετίζονται με το επιχειρηματικό περι-
βάλλον μιας επιχείρησης.

• Οι Λειτουργικοί κίνδυνοι είναι αυτοί που σχετίζονται με το εσωτερικό περιβάλλον 
μιας επιχείρησης και αφορούν στην αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία της.

• Η διαχείριση του κινδύνου είναι μία διαδικασία που στόχο έχει να βοηθήσει την 
επιχείρηση να ανταπεξέλθει σε δύσκολες περιόδους κρίσης και μεταβολών του 
γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος.

• Ανθρωπογενείς κρίσεις είναι αυτές που προκαλούνται από ανθρώπινες ενέργειες 
και συμπεριφορές με τρόπο είτε ηθελημένο, είτε από αμέλεια.

• Κρίσεις φυσικών καταστροφών είναι αυτές που προκαλούνται από το φυσικό 
περιβάλλον.

• Η κρίση δεν εκδηλώνεται με όλη της την ένταση από την αρχή του φαινομένου, 
αλλά είναι δυναμικού τύπου και κλιμακούμενη.
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• Ο όρος διαχείριση κρίσεων εμπεριέχει την έννοια της απάντησης στις εξωτερικές 
δυνάμεις που προκαλούν την κρίση.

• Με τον όρο προδραστικό μοντέλο εννοείται μια διαδικασία η οποία περιλαμβάνει 
την πρόβλεψη και την προνοητικότητα για πιθανές κρίσεις.

• Με τον όρο αντιδραστικό μοντέλο εννοείται μια διαδικασία που περιλαμβάνει τις 
ενέργειες που γίνονται μετά την εκδήλωση της κρίσης.

• Με τον όρο ανάλυση σεναρίου εννοείται η δημιουργία μιας υποθετικής σειράς 
γεγονότων που μπορεί να οδηγήσουν την επιχείρηση σε μια αρνητική κατάσταση.

• Ο μηχανισμός της ανάλυσης κινδύνων έχει σκοπό την ανίχνευση πιθανών κινδύνων 
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.
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Ι. Λεξικό όρων
Διεύρυνση της οικονοµίας: θεωρείται το χρονικό διάστηµα από το κατώτατο σηµείο καµπής 
έως µια κορυφή.

Επιχειρηματικοί κίνδυνοι: στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το 
επιχειρηματικό περιβάλλον μιας επιχείρησης. Εδώ ανήκουν η μακροοικονομική πολιτική, η 
χρηµατοοικονοµική υποδοµή, η νοµική υποδοµή και οι υποχρεώσεις, η συµµόρφωση προς το 
κανονιστικό πλαίσιο και ο κίνδυνος χώρας.

Λειτουργικοί κίνδυνοι: στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το εσωτε-
ρικό περιβάλλον μιας επιχείρησης και αφορούν στην αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία της. 
Εδώ, συγκαταλέγονται εσωτερικές και εξωτερικές απάτες, η ασφάλεια χώρου εργασίας, οι 
σχέσεις με τους πελάτες, η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, οι ζηµιές σε φυσικά περι-
ουσιακά στοιχεία, οι διακοπές συστηµάτων (τεχνολογικός κίνδυνος), ο κίνδυνος εκτέλεσης, 
διακανονισµού και παράδοσης.

Οικονοµική κρίση: είναι το φαινόµενο κατά το οποίο µια οικονοµία χαρακτηρίζεται από µια 
διαρκή και αισθητή µείωση της οικονοµικής της δραστηριότητας. Η οικονοµική δραστηριότητα 
αφορά όλα τα µακροοικονοµικά µεγέθη της οικονοµίας, όπως η απασχόληση, το εθνικό προϊόν, 
οι τιµές, οι επενδύσεις, κ.λπ.

Οικονομικοί κύκλοι: οι οικονοµικές διακυµάνσεις ονοµάζονται αλλιώς και κυκλικές διακυµάνσεις 
ή οικονοµικοί κύκλοι. Από πολύχρονες στατιστικές παρατηρήσεις διαπιστώθηκε ότι οι Οικονοµικοί 
Κύκλοι διαρκούν περίπου από 7 έως 11 χρόνια. Στις µέρες µας, η οικονοµική πολιτική έχει προσα-
νατολιστεί στον έλεγχο της έκτασής του φαινομένου και στην αντιµετώπιση των συνεπειών, τόσο 
µέσω της δηµοσιονοµικής, όσο και της νοµισµατικής πολιτικής των χωρών.

Προδραστικό μοντέλο: μια διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει την πρόβλεψη και την προνοη-
τικότητα για πιθανές κρίσεις, έτσι ώστε να ληφθούν μέτρα τα οποία θα περιορίσουν την κρίση 
χρονικά και σα συνέπεια θα μειώσουν την έκταση των δυνητικών ζημιών. Στην πραγματικότητα, 
λίγοι είναι οι επιχειρηματίες που διαθέτουν σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης και οι περισσό-
τεροι αναπτύσσουν σχέδια αντιμετώπισης αφού η κρίση έχει εκδηλωθεί.

Ύφεση: το χρονικό διάστηµα από τη µέγιστη τιµή σε ένα κατώτατο σηµείο καµπής. Οι οικονο-
μολόγοι ορίζουν την ύφεση ως «µια σηµαντική κάµψη της οικονοµικής δραστηριότητας, που 
εξαπλώνεται σε ολόκληρη την οικονοµία, διαρκεί πάνω από µερικούς µήνες και είναι συνήθως 
ορατή στη µεταβολή του πραγµατικού ΑΕΠ, του πραγµατικού εισοδήµατος, της απασχόλησης 
και της βιοµηχανικής παραγωγής».

Χρηµατοοικονοµική κρίση: ορίζεται ως µία χρονική περίοδος κατά την οποία η αγορά 
υφίσταται µία έντονη καθοδική κίνηση του υποκείµενου παράγοντα (underlying factor), η 
οποία γίνεται πλήρως αντιληπτή στην αγορά. Η χρηµατοοικονοµική κρίση είναι µία διατά-
ραξη των χρηµατοοικονοµικών αγορών, η οποία προκαλεί επιδείνωση των προβληµάτων 
της αντίστροφης επιλογής και του ηθικού κινδύνου, µε αποτέλεσµα την ανικανότητα των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων να διοχετεύουν κεφάλαια µε αποτελεσµατικό τρόπο στις 
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περισσότερο αποδοτικές επενδυτικές ευκαιρίες. 

Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι: σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές λειτουργίες μιας επιχεί-
ρησης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, ο κίνδυνος 
ρευστότητας, ο συναλλαγματικός κίνδυνος και ο κίνδυνος επιτοκίων.
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ΙΙ. Ερωτήσεις κεφαλαίου
1. Η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση προέκυψε από την υπερβολική ανάπτυξη στην αγορά:

α) μετοχών. 

β) ομολόγων.

γ) στεγαστικών δανείων.

2. Ταυτόχρονα ή και λίγο πριν από την κρίση αναπτύσσεται στις αγορές:

α) κλίμα πανικού.

β) χαμηλός τζίρος.

γ) κερδοσκοπία.

3. Η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και η συμμετοχή της χώρας σε μια σταθερή νομι-
σματική ένωση επέτρεψε:

α) την εισροή κεφαλαίων και τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού.

β) τη βελτίωση των εισαγωγών.

γ) την αύξηση του βιοτικού επιπέδου.

5. Πώς ονομάζεται μια σειρά διαδοχικών εναλλασσόµενων φάσεων, ανάπτυξης και συρρί-
κνωσης της οικονοµικής δραστηριότητας;

α) Πιστωτικός κύκλος.

β) Οικονομικός κύκλος.

γ) Χρηματιστηριακός κύκλος.

6. Όταν η απασχόληση, οι µισθοί, τα κέρδη και οι επενδύσεις αυξάνονται σε ποια φάση του 
οικονομικού κύκλου βρισκόμαστε;

α) Ανοδική φάση.

β) Καθοδική φάση.

γ) Ακμή.

7. Η αρχή της ύφεσης (το τέλος της ανόδου) ορίζεται στο σημείο που το πραγματικό ΑΕΠ πέφτει 
μετά από πόσα συναπτά τρίμηνα;

α) 3

β) 2

γ) 4
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8. Οι πιστωτικοί κύκλοι (credit cycles) αφορούν στη µεταβολή κατά τη διάρκεια ενός οικονοµικού 
κύκλου:

α) του χρηματιστηριακού δείκτη.

β) του οικονομικού κλίματος.

γ) των πιστώσεων.

9. Οι εµπορικοί δεσµοί µεταξύ δύο χωρών που επιτρέπουν τη µεταφορά των µεταβολών σε 
τιµές και εισοδήµατα αποτελούν μηχανισμό μετάδοσης της κρίσης;

α) Ναι.

β) Όχι.

γ) Μόνο εντός της Ευρωζώνης.

10. Ο πιστωτικός κίνδυνος έχει να κάνει με τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να:

α) λαμβάνουν πιστώσεις.

β) αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.

γ) δέχονται πληρωμές με πιστωτικές κάρτες.

11. Ο κίνδυνος επιτοκίων, είναι ο κίνδυνος που ενέχουν οι αποδόσεις μιας επένδυσης, ο οποίος 
προέρχεται από τις μεταβολές:

α) του πιστωτικού κύκλου.

β) των επιτοκίων της αγοράς.

γ) της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

12. Ο κίνδυνος χώρας, αναφέρεται στη μη παροχή: 

α) σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας.

β) χρηματοδότησης από τα πιστωτικά ιδρύματα μιας χώρας.

γ) ενός σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος.

13. Η αποτυχία παράδοσης προϊόντων σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο είναι κίνδυνος:

α) χρηματοοικονομικός.

β) λειτουργικός.

γ) επιχειρηματικός.
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14. Η κρίση είναι μια διαδικασία με χαρακτήρα:

α) στατικό.

β) εξελισσόμενο.

γ) διεθνή.

15. Στη διαδικασία διαχείρισης της κρίσης τα μοντέλα που λαμβάνουν πριν την κρίση λέγονται:

α) προδραστικά.

β) αντιδραστικά.

γ) προοδευτικά.

16. Ένας μηχανισμός για τη πρόβλεψη της κρίσης είναι: 

α) η εξασφάλιση ρευστότητας.

β) δημοσιονομική προσαρμογή.

γ) η ανάλυση σεναρίων.
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Περίληψη
Το υποκεφάλαιο 10.2 (Βασικές κοινοτικές ελευθερίες) πραγματεύεται τις βασικότερες κοινο-
τικές ελευθερίες που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και κατισχύουν - 
τουλάχιστον στους τομείς που ρυθμίζουν - των αντίστοιχων κανόνων εθνικού δικαίου στα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Με την εφαρμογή των θεμελιωδών κοινοτικών ελευθεριών 
δημιουργείται έτσι μια απλή, πρακτική και κοινή επιχειρηματική λογική. Επιπροσθέτως, παρου-
σιάζεται εδώ μια πρώτη εικόνα των κοινοτικών διατάξεων που συνθέτουν το νομικό πλαίσιο 
της εσωτερικής αγοράς. Η δημιουργία, άλλωστε, μιας κοινής αγοράς αποτελεί στόχο αλλά και 
όρο για την πραγματοποίηση του ενοποιητικού εγχειρήματος. Το στόχο αυτό η Ε.Ε. επιδιώκει 
να πραγματοποιήσει καταρχάς με τη λειτουργία τεσσάρων ελευθεριών, οι οποίες προβλέπονται 
στο πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο (στο δίκαιο δηλαδή των ιδρυτικών συνθηκών καθώς και στις 
γενικές αρχές του δικαίου). Πρόκειται για τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας:

• των προσώπων

• των υπηρεσιών

• των κεφαλαίων και 

• των εμπορευμάτων

Σκοπός του υποκεφαλαίου 10.3 (Μορφές επιχειρηματικής οργάνωσης) είναι η ανάλυση των 
βασικών χαρακτηριστικών της δομής και της λειτουργίας των νομικών προσώπων και ιδιαίτερα 
των εμπορικών εταιριών. Δίδοντας έμφαση στις μορφές επιχειρηματικής οργάνωσης της ελλη-
νικής και της κοινοτικής έννομης τάξης θα αναπτυχθεί μια επιχειρηματική λογική σε θέματα 
εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
αποτελεί η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Νέα εργαλεία που θα διευκολύνουν τις 
εμπορικές δραστηριότητες και την πρόσβαση των επιχειρήσεων αυτών στην ενιαία αγορά είναι 
πρόσφορα. Παράδειγμα αποτελεί η Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Εταιρία η οποία ανταποκρίνεται σε μία 
σύγχρονη και δυναμική αντίληψη της επιχειρηματικότητας.

Στο υποκεφάλαιο 10.4 (Οργάνωση δικτύου / Βοηθητικά πρόσωπα της επιχείρησης) παρουσιάζο-
νται οι δυνατότητες οργάνωσης του δικτύου μιας επιχείρησης λαμβανομένων υπόψη των διατά-
ξεων για τον ελεύθερο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων.

Το υποκεφάλαιο 10.5 (Διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων - Συμβάσεις διεθνούς μεταφοράς) 
αναφέρεται στις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων και στις διεθνείς συμβάσεις μεταφοράς. 
Ο σύνθετος χαρακτήρας του διεθνούς εμπορίου καθιστά αναγκαία τη δημιουργία ενός υπερε-
θνικού θεσμικού πλαισίου που να διασφαλίζει τα συμβαλλόμενα μέρη. Στο πλαίσιο αυτό, το 
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο με έδρα το Παρίσι (ΔΕΕ) έχει εκδώσει ρήτρες που είναι γνωστές 
ως διεθνείς κανόνες εμπορίου (incoterms) με απώτερο στόχο τη ρύθμιση των διεθνών εμπο-
ρικών πωλήσεων. Παράλληλα, οι διεθνείς μεταφορές (θαλάσσιες, οδικές, αεροπορικές, σιδηρο-
δρομικές) διέπονται από διεθνείς συμβάσεις. Η πρόσφατη Διεθνής Συνθήκη της UNCITRAL 2009 
γνωστή ως «Rotterdam Rules» (Κανόνες του Ρότερνταμ στις 23.9.2009) για τη μεταφορά εμπο-
ρευμάτων ολικά ή μερικά δια θαλάσσης δεν έχει ακόμα τεθεί σε ισχύ.
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Στο υποκεφάλαιο 10.6 (Επίλυση διεθνών εμπορικών διαφορών) αναλύεται το ευρύτερο πλαίσιο 
επίλυσης των διεθνών εμπορικών διαφορών με ιδιαίτερη αναφορά στους εναλλακτικούς 
τρόπους επίλυσής τους. Επιπρόσθετα, γίνεται αναφορά στον Κανονισμό Βρυξέλλες Ι και στον 
Ευρωπαϊκό Εκτελεστό Τίτλο (ΕΕΤ). Ο Κανονισμός Βρυξέλλες Ι αποτελεί μια σύμβαση που 
ρυθμίζει αφενός τη διεθνή δικαιοδοσία και αφετέρου την αναγνώριση και εκτέλεση των δικα-
στικών αποφάσεων. Η θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για τις μη αμφισβητούμενες 
αξιώσεις επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο παραδοσιακό σύστημα αναγκαστικής εκτέλεσης 
χρηματικών απαιτήσεων.

Λέξεις-κλειδιά: Ενιαία αγορά, Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, 
Νομική προσωπικότητα, Διασυνοριακή κινητικότητα, Προώθηση προϊόντων, Εναρμονισμένες 
πρακτικές, Διεθνείς κανόνες εμπορίου (incoterms), Aρμόδιο δικαστήριο, Εκτελεστός τίτλος

Μαθησιακοί στόχοι κεφαλαίου 
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κεφαλαίου, ο/η αναγνώστης/στρια θα:

α) γνωρίζει:

• τους τύπους των εμπορικών εταιριών καθώς και τα βασικά τους χαρακτηριστικά σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, κατανοώντας τους νομικούς κινδύνους που ενέχει 
μια λανθασμένη επιλογή με σκοπό να είναι ικανός να επιλέξει τον προσφορότερο 
και καταλληλότερο εταιρικό τύπο για την έναρξη και λειτουργία της επιχείρησης 
που σχεδιάζει να ιδρύσει ή τη μετατροπή της ήδη υπάρχουσας,  

• τις δυνατότητες οργάνωσης του δικτύου μιας επιχείρησης και τις κυρίαρχες νομικές 
μορφές εμπορικής συνεργασίας με στόχο να γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρε-
ώσεις του εμπόρου και των βοηθητικών του προσώπων,  

β) κατανοεί:

• τους τρόπους επίλυσης μιας διεθνούς εμπορικής διαφοράς με στόχο να είναι ικανός να 
διεκδικήσει τυχόν χρηματικές απαιτήσεις που ενδέχεται να ανακύψουν σε μελλοντική 
διένεξη, σύμφωνα με τους σύγχρονους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες δικαίου,

γ) είναι ικανός/ή:

• να συνάπτει μια διεθνή σύμβαση πώλησης αγαθών γνωρίζοντας τους διεθνείς 
εμπορικούς κανόνες και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πωλητή και του 
αγοραστή με σκοπό να διαφυλάξει τις νόμιμες αξιώσεις που απορρέουν από τη 
σύναψη μιας διεθνούς σύμβασης πώλησης κινητών πραγμάτων.
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10.1 Εισαγωγή
Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στο ευρύτερο νομικό πλαίσιο της εξωστρεφούς επιχειρηματι-
κότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αναλύει τις γενικές αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου. Ειδικές 
ρυθμίσεις του εθνικού δικαίου δεν αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης του παρόντος κεφαλαίου. 
Αυτό γίνεται γιατί:

α) το εθνικό νομικό πλαίσιο της επιχειρηματικότητας μεταβάλλεται δυναμικά στο 
χρόνο και κατά συνέπεια είναι επιλογή του προγράμματος να μη γίνει διεξοδική 
αναφορά σε εθνικές ρυθμίσεις που υπόκεινται σε συνεχείς μεταβολές,

β) οι εθνικές ρυθμίσεις (λ.χ. ως προς τις προϋποθέσεις ίδρυσης μιας επιχείρησης) 
διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και, επομένως, θα ήταν εκ 
των πραγμάτων απρόσφορη η προσπάθεια ανάλυσής τους και

γ) οι ειδικές ρυθμίσεις του εθνικού δικαίου συναρτώνται με τις ιδιαιτερότητες - 
νομικές και πραγματικές - κάθε περίπτωσης. Λόγου χάρη, οι νομικές ενέργειες 
που απαιτούνται για την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης διαφοροποιούνται, μεταξύ 
άλλων, ανάλογα με την επιλογή συγκεκριμένου νομικού εταιρικού τύπου και το 
ύψος του κεφαλαίου που διαθέτει κάποιος για να ιδρύσει μια νέα επιχείρηση.

Για όλους αυτούς τους λόγους, αποφεύγεται, κατά κανόνα, η αναφορά σε ειδικές νομικές ρυθμί-
σεις και διοικητικές διαδικασίες του εθνικού δικαίου, γίνεται όμως παραπομπή σε ιστοσελίδες 
φορέων (όπως επιμελητηρίων) και θεσμικών οργάνων (όπως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) για 
πληρέστερη ενημέρωση.

Σημειώνεται, επίσης, ότι επειδή η νομική επιστήμη είναι εννοιοκρατική (βασίζεται σε έννοιες), 
γίνεται προσπάθεια να αποδίδονται αυτές με απλό και εύληπτο τρόπο, χωρίς όμως να αλλοιώ-
νεται το νόημά τους. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται συχνά παραδείγματα και σχήματα, 
ενώ ειδική αναφορά στις έννοιες αυτές γίνεται και στο λεξικό όρων.
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10.2 Βασικές κοινοτικές ελευθερίες

10.2.1 Εισαγωγή
Οι τέσσερις κοινοτικές ελευθερίες έχουν χαρακτήρα ατομικών δικαιωμάτων, τα οποία έχουν 
άμεση ισχύ και εμφανίζουν ποιότητα συγκρίσιμη με εκείνη των ατομικών δικαιωμάτων που 
απαντώνται στα εθνικά συντάγματα των κρατών μελών της Ε.Ε. 

Η απαγόρευση των διακρίσεων που έχουν ως βάση την ιθαγένεια (αρχή απαγόρευσης διακρί-
σεων λόγω ιθαγένειας) αποτελεί θεμελιώδη αρχή του ενωσιακού δικαίου και βασική λειτουργία 
των κοινοτικών ελευθεριών.

Οι κοινοτικές ελευθερίες εφαρμόζονται σε περιπτώσεις διασυνοριακής κυκλοφορίας μεταξύ 
των κρατών μελών, ενώ δεν αφορούν σε πραγματικά περιστατικά που λαμβάνουν χώρα σε 
αμιγώς εσωτερικές υποθέσεις ενός κράτους μέλους.

10.2.2 Η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων
Η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων στην Ε.Ε. διακρίνεται σε:

• Ελευθερία εγκατάστασης επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.

• Ελεύθερη κυκλοφορία μισθωτών.

Α) Ελευθερία εγκατάστασης1  
I. Πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις προκειμένου οι εταιρίες να είναι φορείς της ελευ-
θερίας εγκατάστασης:

(i) να έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους. Η πρώτη προϋ-
πόθεση παραπέμπει στην έγκυρη σύσταση της εταιρίας στο εθνικό δίκαιο των 
κρατών μελών. 

(ii) να έχουν την καταστατική έδρα ή την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή 
τους εντός της Ένωσης. Η δεύτερη προϋπόθεση χρησιμεύει για τον προσδιορισμό 
της σύνδεσής τους με την έννομη τάξη ενός κράτους μέλους. 

Η εγκατάσταση των εταιριών μπορεί να έχει τις παρακάτω μορφές:

(i) Ίδρυση μιας κύριας εταιρίας από τους πολίτες ενός κράτους μέλους στην επικράτεια 
ενός άλλου κράτους μέλους.

(ii) Μεταφορά της έδρας μιας υπάρχουσας εταιρίας από την επικράτεια ενός κράτους 
μέλους στην επικράτεια ενός άλλου κράτους μέλους.

(iii) Ίδρυση μιας δευτερεύουσας εταιρίας, υποκαταστήματος, πρακτορείου ή θυγατρικής 
εταιρίας.

1 Σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 54 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΣΛΕΕ.
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ΙΙ. Επιπλέον, το δικαίωμα εγκατάστασης αναφέρεται στην ανεξάρτητη εργασία, δηλαδή 
στους επαγγελματίες που ασκούν μια εργασία που δεν υπόκειται στον έλεγχο και το διευθυ-
ντικό δικαίωμα του εργοδότη. Αναφέρεται στους ελεύθερους επαγγελματίες, έναν ευρύ όρο 
αφού σε αυτόν περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο αρχιτέκτονας, ο εστιάτορας ή ο ζωγράφος. 
Εξαιρέσεις δικαιολογούνται για λόγους που, μεταξύ άλλων, συνδέονται με τη δημόσια τάξη, τη 
δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια υγεία. 

Β) Ελεύθερη κυκλοφορία των μισθωτών2 
Περιλαμβάνει το δικαίωμά τους: 

• να διακινούνται ελεύθερα στο εσωτερικό άλλων κρατών μελών, 

• να έχουν το δικαίωμα διαμονής σε ένα κράτος μέλος με σκοπό την άσκηση ορισμένης 
εργασίας, 

• να παραμένουν σε ένα κράτος μέλος και μετά την άσκηση της εργασίας με τους 
όρους που θέτει το ενωσιακό δίκαιο και

• να αποδέχονται κάθε πραγματική προσφορά εργασίας.

Εξαιρέσεις δικαιολογούνται για λόγους που, μεταξύ άλλων, συνδέονται με τη δημόσια τάξη, τη 
δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια υγεία. 

Ο εργαζόμενος απολαμβάνει ίση μεταχείριση με τους ημεδαπούς εργαζόμενους ως προς τους όρους 
απασχόλησης, δηλαδή την αμοιβή, την απόλυση ή την απασχόλησή του αν έχει μείνει άνεργος.

Ως προς την κοινωνική ασφάλιση, η ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων θα ήταν χωρίς περιε-
χόμενο αν οι εργαζόμενοι έχαναν τα πλεονεκτήματα κοινωνικής ασφάλισης που τους διασφα-
λίζει η νομοθεσία ενός κράτους μέλους.

Με στόχο να διευκολυνθεί ο διακινούμενος εργαζόμενος καθώς και τα μέλη των οικογενειών 
του στην άσκηση αυτής της ελευθερίας, η Ε.Ε. εξασφαλίζει:

• το συνυπολογισμό όλων των περιόδων για την απόκτηση του δικαιώματος λήψης 
της ασφαλιστικής παροχής και για τον υπολογισμό του ύψους της, που λαμβάνο-
νται υπόψη από τις εθνικές νομοθεσίες,

• την καταβολή της ασφαλιστικής παροχής σε πρόσωπα που κατοικούν στα κράτη μέλη. 

2 Σύμφωνα με το άρθρο 45 ΣΛΕΕ. 

Μελέτη Περίπτωσης
Εθνικές ρυθμίσεις προβλέπουν ότι η πρόσβαση στα επαγγέλματα του αρχιτέκτονα, 
του πολιτικού μηχανικού, του τοπογράφου και του δικηγόρου, καθώς και η άσκησή 
τους, επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια του συγκεκριμέ-
νου κράτους μέλους. Είναι οι ρυθμίσεις αυτές σύμφωνες με το ενωσιακό δίκαιο;  
(ΔΕΚ C-38/1987) (Έντυπο δημοσίευσης: Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 
1988 (4415))

*
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10.2.3 Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών3  
Το στοιχείο που διαφοροποιεί την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από την ελευθερία εγκατά-
στασης των εταιριών είναι ο προσωρινός χαρακτήρας της οικονομικής δραστηριότητας.

Εκείνος που παρέχει υπηρεσία μπορεί να ασκήσει προσωρινά τη δραστηριότητά του στο κράτος 
παροχής της υπηρεσίας με τους ίδιους όρους που επιβάλλει το κράτος στους πολίτες του.

Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, που έχει το χαρακτηριστικό της οικονομικής διασυνοριακής 
δραστηριότητας και γίνεται έναντι αμοιβής, έχει δυο κύριες μορφές:

• Την ενεργητική μορφή παροχής υπηρεσιών. 
Παράδειγμα: ένας Κύπριος γιατρός παρέχει τις υπηρεσίες του σε ασθενείς στην 
Ιταλία.

• Την παθητική μορφή παροχής υπηρεσιών. 
Παράδειγμα: μια κυπριακή εταιρία αποδέχεται υπηρεσίες αλλοδαπής επιχεί-
ρησης στην Κύπρο. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα υπηρεσιών είναι οι ιατρικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες μετα-
φορών, διαφήμισης καθώς και οι ασφαλιστικές και τραπεζικές υπηρεσίες, κ.ά.

Για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, επιβάλλεται στο κράτος υποδοχής της προσφερόμενης 
υπηρεσίας να καταργήσει τις εθνικές ρυθμίσεις που οδηγούν σε διάκριση ανάμεσα στους 
πολίτες της χώρας υποδοχής και στους φορείς παροχής υπηρεσιών.

10.2.4 Η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων4  
Η μονομερής μεταφορά χρηματικών αξιών από ένα κράτος μέλος σε κάποιο άλλο χαρακτηρίζεται 
ως κίνηση κεφαλαίων. Αυτό μπορεί να γίνει με τη μορφή επιχειρηματικών συμμετοχών, χορή-
γηση δανείων ή επενδύσεων. 

Εδώ υπάγονται και κινήσεις κεφαλαίων με έντονα προσωπικό χαρακτήρα όπως δωρεές, δάνεια 
και κληρονομιές. 

Η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων καλύπτει ιδίως την απόκτηση τίτλων χαρτοφυλακίου, που 

3 Σύμφωνα με το άρθρο 56 ΣΛΕΕ.

4 Σύμφωνα με το άρθρο 63 ΣΛΕΕ.

Μελέτη Περίπτωσης
Η Van Riet υπέφερε από πόνους στον καρπό του χεριού της. Το ασφαλιστικό της 
ταμείο στην Ολλανδία αρνήθηκε να της επιστρέψει τα έξοδα των ιατρικών επεμ-
βάσεων που κατέβαλε στο Βέλγιο με το επιχείρημα ότι απαιτούνταν προηγούμενη 
άδεια των αρμόδιων αρχών της Ολλανδίας. Είναι ελεύθερη η Van Riet να μεταβαίνει 
για αναγκαίες ιατρικές επεμβάσεις, χωρίς προηγούμενη έγκριση, σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από το κράτος στο οποίο βρίσκεται το ταμείο υγείας όπου είναι 
ασφαλισμένη; (ΔΕΚ C-385/1999) (Έντυπο δημοσίευσης: Συλλογή της Νομολογίας του 
Δικαστηρίου 2003 σελ. I-04509)              

*
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χαρακτηρίζονται ως επενδύσεις χαρτοφυλακίου.

Την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων απολαμβάνουν τόσο τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την 
κατοικία τους, όσο και τα νομικά πρόσωπα που έχουν την εγκατάστασή τους σε ένα από τα κράτη 
μέλη της Ένωσης. 

Αξίζει να τονιστεί, λοιπόν, ότι η κίνηση του κεφαλαίου συνδέεται μόνο με την κατοικία ή την εγκα-
τάσταση του κατόχου του κεφαλαίου, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του.

Στην ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων συμπεριλαμβάνονται και οι τρέχουσες πληρωμές που είναι 
οι πληρωμές ξένου συναλλάγματος για την πληρωμή ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας. Ενώ οι 
κινήσεις κεφαλαίων είναι χρηματοπιστωτικές πράξεις που αναφέρονται πρωτίστως σε επενδύ-
σεις και όχι στην πληρωμή μιας υπηρεσίας.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα της ελευθερίας κίνησης κεφαλαίων είναι ότι δεν περιορί-
ζεται μόνο μεταξύ των κρατών μελών, αλλά επεκτείνεται και στις σχέσεις με τρίτες χώρες.

Εξαιρέσεις: 

Η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων δε θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών:

• να εφαρμόζουν τις διατάξεις της φορολογικής τους νομοθεσίας, οι οποίες 
κάνουν διακρίσεις μεταξύ φορολογούμενων που δε βρίσκονται στην ίδια κατά-
σταση, όσον αφορά στην κατοικία τους ή τον τόπο όπου είναι επενδεδυμένα τα 
κεφάλαιά τους, 

• να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή παραβάσεων των εθνικών 
διατάξεων, ιδίως στον τομέα της προληπτικής εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων 
ή, να προβλέπουν διαδικασίες δήλωσης κεφαλαίων για λόγους διοικητικής ή στατι-
στικής ενημέρωσης ή, να λαμβάνουν μέτρα για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας.

Μελέτη Περίπτωσης
Η ολλανδική κρατική εταιρία PTT ήταν επιφορτισμένη με τις λειτουργίες του ταχυ-
δρομείου, της τηλεγραφίας και της τηλεφωνίας. Κατά τη μερική ιδιωτικοποίηση 
της - με τελευταία το 1995 - μεταβιβάστηκαν μετοχές της που αντιπροσώπευαν το 
20% του κεφαλαίου της. Στο καταστατικό της ανώνυμης πλέον εταιρίας Koninklijke 
PTT προβλέφθηκε μια ειδική ή χρυσή μετοχή για το ολλανδικό δημόσιο. Η ειδική 
μετοχή παραχωρούσε δικαίωμα στο ολλανδικό δημόσιο προηγούμενης έγκρισης 
σημαντικών εταιρικών αποφάσεων που ασκούν καθοριστική επιρροή στη δομή και 
στη λειτουργία της εταιρίας. Η ολλανδική ρύθμιση εισάγει δυσμενή διάκριση; (ΔΕΚ 
C-282/2004) (Έντυπο δημοσίευσης: Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 2006 
σελ. I-09141)              

*
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10.2.5 H ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων5  
Ένα από τα μέσα υλοποίησης της ενιαίας εσωτερικής αγοράς είναι η διασφάλιση της τελω-
νειακής ένωσης μεταξύ των κρατών μελών. Η τελωνειακή ένωση προϋποθέτει αφενός την 
κατάργηση των δασμών και των μέτρων ισοδύναμου προς δασμό αποτελέσματος στις ενδο-
κοινοτικές εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών και αφετέρου τη θέσπιση ενός ενιαίου εξωτερικού 
δασμολογίου για προϊόντα που εισάγονται στην τελωνειακή ένωση από τρίτες χώρες.

Παράδειγμα μέτρου που έχει ισοδύναμο αποτέλεσμα είναι η επιβολή χρηματικής επιβάρυνσης 
αποκλειστικά και μόνο σε εισαγόμενα προϊόντα και όχι σε εγχώρια. Η γενεσιουργός αιτία της 
επιβολής του μέτρου είναι η διέλευση ενός αγαθού από τα σύνορα. 

Αντίθετα, θεωρούνται επιτρεπόμενα μέτρα:

• ανταποδοτικά τέλη, δηλαδή διάφορες χρηματικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται 
στον εισαγωγέα ή στον εξαγωγέα,

• φορολογικές επιβαρύνσεις, δηλαδή τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα επιβολής 
φορολογικών επιβαρύνσεων σε εισαγόμενα ή εθνικά προϊόντα, υπό τον όρο ότι 
δε θα υπάρχει διακριτική φορολογική επιβάρυνση των εισαγόμενων υπέρ των 
ομοειδών εθνικών προϊόντων και

• επιβαρύνσεις προβλεπόμενες από το ενωσιακό δίκαιο, όπως παραδείγματος χάριν, 
η επιβολή συστηματικού υγειονομικού ελέγχου ζώων από τη χώρα της αποστολής. 

Παράλληλα, ποσοτικοί περιορισμοί στις εισαγωγές ή εξαγωγές καθώς και όλα τα μέτρα ισοδύ-
ναμου αποτελέσματος απαγορεύονται μεταξύ των κρατών μελών. Περιορισμοί είναι δυνατοί, 
μεταξύ άλλων, για λόγους δημόσιας τάξεως, δημόσιας ασφάλειας και προστασίας της υγείας. 
Οι περιορισμοί αυτοί δεν μπορούν να αποτελούν, πάντως, ούτε μέσο αυθαίρετων διακρίσεων, 
ούτε συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. 

5  Σύμφωνα με τα άρθρα 28 επόμενα ΣΛΕΕ.

Μελέτη Περίπτωσης
Η Ελλάδα απαγόρευσε την εγκατάσταση και λειτουργία όλων των ηλεκτρικών, 
ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, 
εκτός των καζίνων με απειλή ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων (Νόμος 3037/2002). 
Από την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών μέσω υπολογιστών ή διαδι-
κτύου εξαιρέθηκαν τα μηχανικά ψυχαγωγικά τεχνικά παιχνίδια (όπως μπιλιάρδο 
και επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε εναντίον της 
Ελλάδας στο ΔΕΚ (που πλέον ονομάζεται ΔΕΕ) ζητώντας να αναγνωρίσει ότι η Ελλά-
δα παρέβηκε τις υποχρεώσεις που υπέχει από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η ελληνική ρύθ-
μιση είναι σύμφωνη ή αντίθετη με το ευρωπαϊκό δίκαιο και γιατί; (ΔΕΚ C-65/2005) 
(Έντυπο δημοσίευσης: Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 2006 σελ. I-10341)             

*
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10.3 Μορφές επιχειρηματικής οργάνωσης

10.3.1 Εισαγωγή
Η ελευθερία ίδρυσης εμπορικών εταιριών αποτελεί ειδικότερη έκφανση της οικονομικής ελευ-
θερίας και προστατεύεται από το Σύνταγμα (άρθρο 5 παρ. 1 Σ). Η ελευθερία σύστασης νομικών 
προσώπων προστατεύεται παράλληλα από το ενωσιακό δίκαιο, αλλά και από την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρο 11 ΕΣΔΑ).

Το δικαίωμα αυτοκαθορισμού των νομικών προσώπων δεν είναι, παρόλα αυτά, χωρίς όρια. 
Όρια τίθενται τόσο για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών (προστασία των τρίτων που συναλ-
λάσσονται με την εταιρία), όσο και για λόγους διασφάλισης των συμφερόντων των μελών 
των νομικών προσώπων (να γνωρίζουν τους κανόνες λειτουργίας τους ιδίως στις κεφαλαιου-
χικές εταιρίες). Παράλληλα, η ιδιωτική βούληση δεν μπορεί να δημιουργήσει νέους εταιρικούς 
τύπους πέρα από τους νομοθετικά καθορισμένους, ούτε να αλλοιώσει τα ουσιώδη χαρακτηρι-
στικά των αναγνωρισμένων από το νόμο εταιρικών τύπων σύμφωνα με την αρχή του κλειστού 
αριθμού. 

Κατά συνέπεια, ένα φυσικό πρόσωπο που θέλει να ιδρύσει μια εμπορική εταιρία πρέπει να 
επιλέξει μόνο ανάμεσα στους προβλεπόμενους εταιρικούς τύπους που εκτίθενται παρακάτω.

10.3.2 Νομικό Πρόσωπο
Τα βασικά χαρακτηριστικά της έννοιας των νομικών προσώπων είναι:

(Ι) η ύπαρξη ένωσης προσώπων (σωματεία, εταιρίες, σύλλογοι, κ.ά.) ή συνόλου περι-
ουσίας (ίδρυμα). Η συνένωση προσώπων προϋποθέτει την ύπαρξη καταστατικού.

(ΙΙ) η επιδίωξη ορισμένου σκοπού ο οποίος μπορεί να είναι κερδοσκοπικός ή μη, κοινω-
νικός, πολιτικός, πολιτιστικός, συνδικαλιστικός, κοινής ωφέλειας, κ.ά.

(ΙΙΙ) η κτήση νομικής προσωπικότητας με την τήρηση των διατυπώσεων του νόμου. Αυτό 
σημαίνει ότι το νομικό πρόσωπο έχει ξεχωριστή βούληση, αυτοτελή και ανεξάρτητη 
από τη βούληση των ιδρυτών ή των μελών του. Είναι η βούληση που σχηματίζουν 
τα καταστατικά όργανα του νομικού προσώπου, όπως το διοικητικό συμβούλιο 
και η γενική συνέλευση. Επομένως, ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να έχει δική του 
περιουσία, επωνυμία, έδρα, ιθαγένεια και δικά του όργανα διοίκησης και εκπρο-
σώπησης. Να κάνει συναλλαγές, να συνάπτει συμβάσεις, να αποκτά και να διαθέτει 
περιουσία. Ισχύει, δηλαδή, η αρχή της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου που 
σημαίνει ότι το νομικό πρόσωπο έχει αυτοτέλεια απέναντι στους ιδρυτές και τα 
μέλη του. 
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10.3.3 Διακρίσεις  των νομικών προσώπων
Τα νομικά πρόσωπα διακρίνονται σε:

• νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.),

• νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (ν.π.δ.δ.),

• νομικά πρόσωπα μικτής φύσης.

Τα ν.π.ι.δ. ιδρύονται από ιδιώτες, επιδιώκουν ιδιωτικούς σκοπούς και διέπονται από κανόνες 
του ιδιωτικού δικαίου. Διακρίνονται περαιτέρω σε νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου 
και νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου. Νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου είναι το 
σωματείο, το ίδρυμα, οι επιτροπές εράνων καθώς και η αστική εταιρία με νομική προσωπικό-
τητα. Νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου είναι οι εμπορικές εταιρίες (όπως ομόρρυθμη, 
ετερόρρυθμη, ανώνυμη, εταιρία περιορισμένης ευθύνης) αλλά και οι συνεταιρισμοί. 

Τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου ιδρύονται με πράξη της Πολιτείας (με νόμο ή κατ’ εξου-
σιοδότηση νόμου) και λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες του δημόσιου δικαίου. Στα 
νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου υπάγονται το κράτος, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοί-
κησης, τα επιμελητήρια, το ΙΚΑ, τα νοσοκομεία, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κ.ά.

Ενδιάμεση κατηγορία αποτελούν τα νομικά πρόσωπα μικτής φύσης, στα οποία υπάγονται 
νομικά πρόσωπα που ιδρύονται από το Κράτος με τη μορφή νομικών προσώπων ιδιωτικού 
δικαίου και τους ανατίθεται η άσκηση δημόσιας υπηρεσίας.  

10.3.4 Προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρίες
Οι εταιρικοί τύποι που προβλέπονται από το νόμο μπορούν να υπαχθούν σε προσωπικές ή σε 
κεφαλαιουχικές εταιρίες:

•  Στις προσωπικές εταιρίες υπάγεται η αστική εταιρία, η ομόρρυθμη εταιρία, η ετερόρ-
ρυθμη εταιρία, η αφανής εταιρία και ο ευρωπαϊκός όμιλος οικονομικού σκοπού. 

• Στις κεφαλαιουχικές εταιρίες υπάγεται η ανώνυμη εταιρία, η εταιρία περιορι-
σμένης ευθύνης, η ετερόρρυθμη εταιρία κατά μετοχές, η ιδιωτική κεφαλαιουχική 
εταιρία και η ευρωπαϊκή εταιρία. Η συμπλοιοκτησία αποτελεί εταιρική μορφή του 
ναυτικού δικαίου με ιδιαιτερότητες

Ουσιώδη γνωρίσματα των προσωπικών εταιριών:

α) έχουν προσωποπαγή χαρακτήρα που σημαίνει ότι η λειτουργία της εταιρίας στηρί-
ζεται στην προσωπική συμβολή κάθε εταίρου. Παραδείγματα: ο θάνατος ενός από 
τους εταίρους επιφέρει τη λύση της εταιρίας. Η είσοδος ή η έξοδος εταίρου δεν 
είναι δυνατή χωρίς τη συναίνεση όλων, 

β) οι σχέσεις εμπιστοσύνης δημιουργούν υποχρέωση πίστης των εταίρων στις μεταξύ 
τους σχέσεις,

γ) ισχύει η αρχή της ισότητας στις σχέσεις των εταίρων, που σημαίνει ότι όλοι οι 
εταίροι έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις ανεξάρτητα από το 
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ύψος της εισφοράς τους στην εταιρία,

δ) για τις υποχρεώσεις της εταιρίας δεν ευθύνεται μόνο η εταιρία με την εταιρική της 
περιουσία αλλά και οι εταίροι με την ατομική τους περιουσία.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι προσωπικές εταιρίες είναι κατά κανόνα ολιγομελείς και με 
κλειστό αριθμό εταίρων.

Ουσιώδη γνωρίσματα των κεφαλαιουχικών εταιριών αποτελούν:

α) η βασική προϋπόθεση για την ίδρυσή τους είναι η συγκέντρωση κεφαλαίων. Το 
πρόσωπο των εταίρων είναι χωρίς νομική σημασία και γι αυτό η ιδιότητα του 
εταίρου μεταβιβάζεται ελεύθερα. Παράδειγμα: η πτώχευση ενός εταίρου δεν 
επηρεάζει την εταιρία,

β) οι εταίροι δεν έχουν ούτε δικαίωμα, ούτε υποχρέωση, εταιρικής συνεργασίας γιατί 
υπάρχουν ειδικά όργανα διοίκησης. Επομένως, τα μέλη τους δεν είναι απαραίτητο 
να έχουν την εταιρική ιδιότητα, 

γ) η έκταση των δικαιωμάτων των εταίρων εξαρτάται από το ύψος της εισφοράς,

δ) ευθύνεται μόνο η εταιρία για τα χρέη της και όχι οι εταίροι, γεγονός που καθιστά 
αναγκαία τη θέσπιση ενός υποκατάστατου συστήματος προστασίας των εταιρικών 
δανειστών. Την προστασία αυτή εκπληρώνει το μετοχικό κεφάλαιο.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι κεφαλαιουχικές εταιρίες είναι κατά κανόνα πολυμελείς και 
με ανοικτό αριθμό εταίρων.

10.3.5 Εταιρίες χωρίς νομική προσωπικότητα και εταιρίες με νομική 
προσωπικότητα

Σχήμα 1. Ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα.
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I. Ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα είναι το μη αναγνωρισμένο σωματείο, η 
αστική εταιρία, η αφανής εταιρία και η συμπλοιοκτησία.

Η έλλειψη νομικής προσωπικότητας σημαίνει ότι η ένωση δεν έχει αυτοτέλεια απέναντι στα μέλη 
της. Δεν είναι φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ούτε έχει δική της εταιρική περιουσία.

Ο εκπρόσωπος της εταιρίας συναλλάσσεται στο όνομα των μελών και όχι της ένωσης. Ωστόσο, 
τα μέλη της ένωσης έχουν ικανότητα να είναι διάδικοι (ενάγοντες ή εναγόμενοι) και να παρί-
στανται σε δικαστήριο.

 

 

II. Ενώσεις προσώπων που έχουν νομική προσωπικότητα είναι:

• οι κεφαλαιουχικές εταιρίες, δηλαδή η ανώνυμη εταιρία, η εταιρία περιορισμένης 
ευθύνης, η ετερόρρυθμη εταιρία κατά μετοχές, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, η 
ευρωπαϊκή εταιρία αλλά και το σωματείο και ο συνεταιρισμός,

• οι προσωπικές εταιρίες, δηλαδή η ομόρρυθμη εταιρία, η ετερόρρυθμη εταιρία και ο 
ευρωπαϊκός όμιλος οικονομικού σκοπού,

• η αστική εταιρία μόνο όταν επιδιώκει οικονομικό σκοπό και τηρήσει τους όρους 
δημοσιότητας που προβλέπονται για τις ομόρρυθμες εταιρίες.

Επειδή το νομικό πρόσωπο είναι φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έχει χωριστή και 
ανεξάρτητη περιουσία από τα μέλη του και με αυτή ευθύνεται για τα χρέη του έναντι τρίτων.

Από αυτό προκύπτει ότι τα μέλη του νομικού προσώπου δεν έχουν δικαιώματα στην περιουσία 
του, ούτε ευθύνονται για τα χρέη του. Αλλά και αντίστροφα, το νομικό πρόσωπο δεν έχει δικαι-
ώματα στην περιουσία των μελών του.

Ο αυστηρός διαχωρισμός του νομικού προσώπου από τα μέλη του ισχύει κυρίως στις κεφαλαι-
ουχικές εταιρίες και λιγότερο στις προσωπικές εταιρίες.

Σχήμα 2. Εταιρίες με νομική προσωπικότητα.
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10.3.6 Εμπορικότητα των εταιριών
Εμπορικές εταιρίες κατά το τυπικό σύστημα, δηλαδή ανεξάρτητα αν ο σκοπός τους είναι η 
άσκηση εμπορικής δραστηριότητας ή όχι, είναι: 

• η ανώνυμη εταιρία (Α.Ε.),

• η εταιρία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),

• η ετερόρρυθμη εταιρία κατά μετοχές, 

• η ευρωπαϊκή εταιρία, 

• ο συνεταιρισμός και

• η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία (Ι.Κ.Ε.)

Η Ι.Κ.Ε. έχει ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο μόλις το 1 ευρώ.

Εμπορικές εταιρίες κατά το ουσιαστικό σύστημα, δηλαδή εκείνες που ο σκοπός τους συνίσταται 
στη διενέργεια εμπορικών πράξεων, είναι:

• η ομόρρυθμη εταιρία (Ο.Ε.) και 

• η ετερόρρυθμη εταιρία (Ε.Ε.)

Σύμφωνα με την αρχή της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου, ο εμπορικός χαρακτήρας μιας 
εταιρίας με νομική προσωπικότητα δεν προσδίδει την εμπορική ιδιότητα στους εταίρους. 
Σημαντική εξαίρεση αποτελούν οι ομόρρυθμοι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας 
που αποκτούν την εμπορική ιδιότητα με μόνη τη συμμετοχή τους στην εταιρία.

10.3.7 Ελληνικές εμπορικές εταιρίες
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά τα υποχρεωτικά όργανα και τα βασικά χαρακτηρι-
στικά των εμπορικών εταιριών που προβλέπονται από το ελληνικό δίκαιο. 
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Πίνακας 1. Οι τύποι εμπορικών εταιριών, τα εταιρικά τους όργανα και τα βασικά χαρακτηριστικά τους.

Εμπορικές εταιρίες Εταιρικά όργανα Χαρακτηριστικά

1. Ομόρρυθμη 
Εταιρία (Ο.Ε.)

Ατομική διαχείριση 
και εκπροσώπηση

Παράλληλα με την εταιρία, ευθύνεται 
κάθε εταίρος με την ατομική του 
περιουσία για την εκπλήρωση των 
εταιρικών υποχρεώσεων

2. Ετερόρρυθμη 
Εταιρία (Ε.Ε.)

Ατομική διαχείριση και 
εκπροσώπηση μόνο από 
τους ομόρρυθμους  

• Απεριόριστη ευθύνη ομόρρρυθμων 
εταίρων

• Περιορισμένη ευθύνη ετερόρρυθμων 
(μέχρι του ποσού της εισφοράς τους) 

3. Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.)

- Γενική συνέλευση

- Διοικητικό συμβούλιο

- Ελεγκτές

• Το μετοχικό κεφάλαιο εξασφαλίζει 
τους εταιρικούς δανειστές

• Έλλειψη προσωπικής ευθύνης των 
μετόχων 

4. Εταιρία Περιορισμένης 
Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)    

- Συνέλευση των εταίρων

- Διαχειριστές  

• Το εταιρικό κεφάλαιο εγγυάται την 
προστασία των δανειστών

• Ο εταίρος αναλαμβάνει περιορι-
σμένο επιχειρηματικό κίνδυνο (να 
χάσει το ποσό της εισφοράς του σε 
περίπτωση ζημιών)

5. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 
Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)         

- Συνέλευση των εταίρων

- Διαχειριστές  

• Παραλλαγή της Ε.Π.Ε.

• Άμεση και πρωτογενής ευθύνη 
των εταίρων έναντι των δανει-
στών παράλληλα με την ευθύνη της 
εταιρίας  

6. Συνεταιρισμοί  
(π.χ. αστικοί, γεωργικοί,           
οικοδομικοί)            

- Γενική συνέλευση

- Διοικητικό συμβούλιο

- Εποπτικό συμβούλιο 

• Ενδιάμεση μορφή μεταξύ εταιρίας 
και σωματείου 

• Παράλληλη ευθύνη των συνεταίρων 
έναντι τρίτων (αστικός συνεταιρισμός)
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Επισήμανση
Οι προϋποθέσεις σύστασης των εταιριών διαφοροποιούνται ανά εταιρικό τύπο. Για την ίδρυση 
των εταιριών πρέπει να γίνει έναρξη εργασιών στην εφορία και σχετικές δηλώσεις στο 
Επιμελητήριο. Περισσότερες πληροφορίες στις παρακάτω ιστοσελίδες:

Α. Για την Ελλάδα: 

StartupGreece. Βάζουμε την Ελλάδα μπροστά. (Ξεκινώντας επιχείρηση - Χρηματοδο-  
τήσεις - How To’s - Επέκταση & Δικτύωση). Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://startup-
greece.gov.gr

Β. Για την Κύπρο:

Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου (Νομικές απαιτήσεις και διοικητικές διαδικασίες 
σχετικά με τη σύσταση εταιρίας στην Κύπρο). Διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://
www.businessincyprus.gov.cy

Γ. Για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

European Union. Your Europe, your opportunity. Practical guide to doing business in 
Europe. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/youreurope/business

10.3.8 Η Ευρωπαϊκή κινητικότητα των εταιριών - Διασυνοριακή διάσταση

Α. Η Ευρωπαϊκή Εταιρία - Societas Europaea (SE)6 
Σκοπός της SE είναι η διευκόλυνση της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε διακρα-
τικό επίπεδο. Η σύστασή της προϋποθέτει ότι σε αυτή μετέχουν τουλάχιστον δύο επιχειρή-
σεις που έχουν την έδρα τους σε διαφορετικά κράτη μέλη. Η καταστατική έδρα της SE πρέπει 
να βρίσκεται στο ίδιο κράτος μέλος που βρίσκεται η κεντρική της διοίκηση. Ως προς το εφαρ-
μοστέο δίκαιο, υπάγεται συγχρόνως τόσο στις κοινοτικές διατάξεις όσο και στις διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους της έδρας της εταιρίας. Το βασικότερο πλεονέκτημα 
της SE αποτελεί η διευκόλυνση της κινητικότητας των εταιριών στα πλαίσια της Ε.Ε. λόγω της 
ελεύθερης μεταφοράς της έδρας της από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο χωρίς προηγούμενη 
λύση του νομικού προσώπου της εταιρίας. Η Ευρωπαϊκή Εταιρία υποχρεούται να έχει ελάχιστο 
μετοχικό κεφάλαιο ύψους 120.000 ευρώ και κατά συνέπεια προσφέρεται ως νομική μορφή για 
τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων.    

6  Κανονισμός ΕΚ 2157/2001 και Οδηγία 2001/86/ΕΚ ενώ η ελληνική ευρωπαϊκή εταιρία διέπεται από τον παρα-
πάνω Κανονισμό, το Ν 3412/2005 και το ΠΔ 91/2006.

Τι πιστεύετε; 
Η Γ θέλει να ασκήσει μια εμπορική επιχείρηση χωρίς να ευθύνεται για τα χρέη αυτής 
με την προσωπική της περιουσία. Από ποιους εταιρικούς τύπους θα επιλέξει σε 
εθνικό επίπεδο;

?

http://startupgreece.gov.gr
http://startupgreece.gov.gr
http://www.businessincyprus.gov.cy
http://www.businessincyprus.gov.cy
http://ec.europa.eu/youreurope/business
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Β. Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)7 

Σκοπός του ΕΟΟΣ είναι η διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που η έδρα και η κεντρική τους διοίκηση βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη. 
Επομένως, ο ΕΟΟΣ δεν μπορεί να έχει δικά του κέρδη, ούτε να είναι επιχειρηματικός φορέας 
ή φορέας άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος. Μέλη του ΕΟΟΣ μπορούν να είναι φυσικά 
πρόσωπα που ασκούν βιομηχανική, εμπορική, βιοτεχνική ή γεωργική δραστηριότητα ή δραστη-
ριότητα ελεύθερου επαγγελματία ή παρέχουν άλλες υπηρεσίες στο έδαφος διαφορετικών 
κρατών μελών. Ο Έλληνας νομοθέτης θεωρεί τον ΕΟΟΣ ως αστική εταιρία με νομική προσω-
πικότητα. Ανώτατο όργανο του Ομίλου είναι τα μέλη του, τα οποία δρουν συλλογικά και οφεί-
λουν να καλύπτουν τις ζημιές του. Οι δανειστές στρέφονται πρώτα κατά του ΕΟΟΣ και μόνο αν 
δεν ικανοποιηθούν στρέφονται και κατά των μελών του. Το δεύτερο όργανο είναι οι διαχειρι-
στές, που μπορεί να είναι όχι μόνο φυσικά, αλλά και νομικά πρόσωπα. O ΕΟΟΣ κηρύσσεται σε 
πτώχευση χωρίς να έχει ως αυτόματη συνέπεια την παράλληλη πτώχευση των μελών του. 

Γ. Η Ευρωπαϊκή Ιδιωτική Εταιρία - Societas Privata Europaea (SPE)8 

Σκοπός της νέας νομικής μορφής είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και η διευκόλυνση της σύστασης και της λειτουργίας τους στην ενιαία αγορά. Η 
SPE είναι μια κεφαλαιουχική εταιρία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές. Είναι συγκρίσιμη περισ-
σότερο με μια ΕΠΕ, παρόλο που στον ελληνικό νόμο χρησιμοποιούνται όροι όπως μέτοχος που 
προέρχονται από το δίκαιο της Α.Ε. Η σύστασή της δεν υπόκειται σε κανένα περιορισμό, μπορεί 
να έχει πολλούς ιδρυτές, φυσικά πρόσωπα ή εταιρίες. Εξάλλου, μπορούν να συμμετέχουν στη 
σύσταση μιας ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρίας, μια SE, ένας Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού 
Σκοπού ή μια άλλη SPE. Η SPE διέπεται από τις αναγκαστικού χαρακτήρα και άμεσης εφαρμογής 
διατάξεις του Κανονισμού ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη λειτουργία της στα κράτη μέλη.

Στα πλεονεκτήματα της SPE συγκαταλέγονται:

• η απαίτηση ως ελάχιστου ποσού κεφαλαίου το 1 ευρώ, 

• η ελευθερία να έχει την καταστατική έδρα και την κεντρική της διοίκηση σε διαφο-
ρετικά κράτη μέλη χωρίς να είναι, κατά συνέπεια, υποχρεωμένη να μεταφέρει και 
τη διοίκηση, 

• η ευελιξία στη λειτουργία της γιατί οι μέτοχοι έχουν μεγάλη ελευθερία ως προς την 
εσωτερική οργάνωση της SPE αλλά και ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που συνδέονται με τις μετοχές,

• η δυνατότητα συμμετοχής των εργαζόμενων του κράτους μέλους που έχει την 
καταστατική της έδρα η εταιρία.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η SPE είναι ένα νέο εργαλείο που θα διευκολύνει τις εμπο-
ρικές δραστηριότητες των εταιριών στην ενιαία αγορά. Απλή, ευλύγιστη και διαφανής στη 
νομική της μορφή θα ικανοποιήσει τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

7 Κανονισμός ΕΚ 2137/85.

8 Πρόταση Κανονισμού του Συμβουλίου περί του καταστατικού της SPE COM (2008) 396/3.



365

10 / Νομικό πλαίσιο εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας / Βασίλειος Τουντόπουλος & Ιωάννα Σιαμαντζιούρα

10.4 Οργάνωση δικτύου / Βοηθητικά πρόσωπα της επιχείρησης

10.4.1 Εισαγωγή
Η είσοδoς των επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά προϋποθέτει την ανάγκη να ενταχθούν στο 
δίκτυο προώθησης και διάθεσης των εμπορευμάτων τους και βοηθητικά πρόσωπα όπως ο 
εμπορικός αντιπρόσωπος, ο διανομέας και ο δικαιοδόχος. Οι σχέσεις της επιχείρησης με τα 
πρόσωπα που εντάσσονται στο δίκτυό της καθορίζονται με βάση τη φύση της έννομης σχέσης 
που τα συνδέει. Είναι πιο ελεύθερη στην εμπορική αντιπροσωπεία γιατί υπάρχει έλλειψη 
κινδύνων μεταφοράς του προϊόντος ή αφερεγγυότητας του πελάτη και πιο έντονη στη δικαι-
όχρηση όπου ο βαθμός ενσωμάτωσης στο δίκτυο διανομής είναι μεγάλος. Με δεδομένη την 
ποικιλομορφία των εμπορικών συνεργασιών και την ελευθερία των μερών να τις ρυθμίζουν, 
διαπιστώνεται ότι υπάρχει ένας κοινός τόπος: η σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται 
μεταξύ του εμπόρου και των βοηθητικών του προσώπων, σχέση αλληλένδετη με τη φύση της 
εμπορικής συνεργασίας. 

10.4.2 Οι κυρίαρχες νομικές μορφές εμπορικής συνεργασίας 
 

Σχήμα 3. Κυρίαρχες νομικές μορφές εμπορικής συνεργασίας.

Τι πιστεύετε; 
Ποια εμπορική εταιρία θα επιλέγατε να ιδρύσετε, σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
αν είχατε κεφάλαιο 1 ευρώ;?
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Α. Η εμπορική αντιπροσωπεία (commercial agency)9 

Ο εμπορικός αντιπρόσωπος είναι ένας ανεξάρτητος επιχειρηματίας, που έχει τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά:

• συνδέεται με μια μόνιμη και σταθερή σχέση με τον αντιπροσωπευόμενο έμπορο ή 
παραγωγό,

• έχει αυτοτέλεια και ανεξαρτησία που σημαίνει ότι οργανώνει ελεύθερα την εμπο-
ρική του δραστηριότητα και έχει δική του επαγγελματική στέγη, 

• ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου εμπόρου.

Η προμήθεια που λαμβάνει ο εμπορικός αντιπρόσωπος για τη διαμεσολάβηση αποτελεί την 
αμοιβή του. 

Ανάλογα με τη σχέση που τους συνδέει, ο εμπορικός αντιπρόσωπος μπορεί να είναι γενικός, 
απλός, αποκλειστικός ή υποαντιπρόσωπος. 

Οι βασικές υποχρεώσεις του εμπορικού αντιπροσώπου είναι:

Ο εμπορικός αντιπρόσωπος υποχρεούται να προωθεί τα συμφέροντα του παραγωγού, διαμε-
σολαβώντας σε τρίτους, με βάση την καλή πίστη. Παράδειγμα, ο εμπορικός αντιπρόσωπος 
πρέπει να ανακοινώνει στον αντιπροσωπευόμενο κάθε αναγκαία πληροφορία που διαθέτει 
όπως σχετικά με τη φερεγγυότητα του πελάτη ή τη δυσκολία προώθησης των προϊόντων.

Στον εμπορικό αντιπρόσωπο μπορεί να επιβληθεί η υποχρέωση να μην ανταγωνίζεται τον αντι-
προσωπευόμενο ακόμα και μετά τη λήξη της σύμβασης. Πρόκειται για την υποχρέωση μη αντα-
γωνισμού εκ μέρους του εμπορικού αντιπροσώπου (ρήτρα μη ανταγωνισμού).

Η υποχρέωση μη ανταγωνισμού είναι ισχυρή μόνο εάν πληρούνται σωρευτικά οι δύο παρα-
κάτω προϋποθέσεις:

i) να έχει συμφωνηθεί εγγράφως και

ii) να αφορά το γεωγραφικό τομέα που εκτείνεται η ευθύνη του εμπορικού αντιπρό-
σωπου καθώς και τον τύπο των εμπορευμάτων των οποίων είχε την αντιπροσωπεία.

Η χρονική διάρκεια που ισχύει η παραπάνω ρήτρα είναι ένα έτος από τη λήξη της σύμβασης 
εμπορικής αντιπροσωπείας. 

Ο εμπορικός αντιπρόσωπος είναι έμπορος και για αυτό είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί στο 
Εμπορικό Επιμελητήριο. 

Οι βασικές υποχρεώσεις του αντιπροσωπευόμενου εμπόρου είναι:

• να θέτει στη διάθεση του εμπορικού αντιπροσώπου τα αναγκαία πληροφοριακά 
έγγραφα προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με τη σύμβαση 
της εμπορικής αντιπροσωπείας,

• να καταβάλει αμοιβή, ακόμη και αν δε συμφωνήθηκε μεταξύ τους. Σε περίπτωση 

9  Βλέπε Π.Δ. 219/1991 το οποίο εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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που το ύψος της αμοιβής δεν προσδιορίζεται στη σύμβαση της εμπορικής αντιπρο-
σωπείας, τότε η αμοιβή καθορίζεται σε ποσοστό επί της αξίας της σύμβασης, που 
ονομάζεται προμήθεια.

Η λύση της εμπορικής αντιπροσωπείας - Καταγγελία

Ι. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση της εμπορικής αντιπροσωπείας: 

• είτε σε οποιοδήποτε χρόνο, χωρίς την τήρηση των προθεσμιών που θέτει ο νόμος, 
σε περίπτωση που το ένα από τα δύο μέρη παραλείπει να εκπληρώσει τις υποχρεώ-
σεις που ανέλαβε με τη σύμβαση καθώς και σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων,

• είτε με την τήρηση ορισμένης προθεσμίας: (α) όταν η σύμβαση εμπορικής αντιπρο-
σωπείας είναι αορίστου χρόνου ή (β) όταν είναι ορισμένου χρόνου και ο εμπορικός 
αντιπρόσωπος και ο έμπορος συνεχίζουν, ωστόσο, τη σχέση τους και μετά τη λήξη της.

II. Η σύμβαση της εμπορικής αντιπροσωπείας λύνεται με την πάροδο του συμφωνημένου 
χρόνου, με το θάνατο ή την πτώχευση ενός των μερών ή με συμφωνία των μερών.

III. Το δικαίωμα αποζημίωσης του εμπορικού αντιπροσώπου. 

Ο εμπορικός αντιπρόσωπος δικαιούται μετά τη λύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας 
δίκαιη αποζημίωση, εφόσον έφερε νέους πελάτες ή προήγαγε σημαντικά τις υποθέσεις με 
τους υπάρχοντες πελάτες και ο αντιπροσωπευόμενος έμπορος διατηρεί ουσιαστικά οφέλη από 
αυτούς και μετά τη λύση της σύμβασης. 

Επιπρόσθετα, αποζημίωση πελατείας δικαιούται ο εμπορικός αντιπρόσωπος που κατήγγειλε τη 
σύμβαση λόγω γήρατος. 

Εξαίρεση από το δικαίωμα αποζημίωσης υπάρχει στην περίπτωση που ο εμπορικός αντι-
πρόσωπος καταγγείλει τη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας λόγω παράβασης όρων της 
σύμβασης με δική του υπαιτιότητα με αποτέλεσμα να μη δικαιούται αποζημίωση πελατείας. 

Ο εμπορικός αντιπρόσωπος οφείλει να δηλώσει ότι προτίθεται να ασκήσει το δικαίωμα αποζη-
μίωσης εντός προθεσμίας ενός έτους από τη λύση της σύμβασής του. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο νομοθέτης, τόσο σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, αναφέρεται 
σε αποζημίωση ενώ ο όρος «αποζημίωση πελατείας» διαμορφώθηκε από τη νομολογία των 
ελληνικών δικαστηρίων. 

Παράδειγμα 1
Ο παραγωγός καταγγέλλει τη σύμβαση γιατί συμφωνήθηκε ελάχιστος αριθμός πωλή-
σεων και ο εμπορικός αντιπρόσωπος δεν τήρησε τη συμφωνία.        

Παράδειγμα 2
Ο παραγωγός καταγγέλλει τη σύμβαση γιατί ο εμπορικός αντιπρόσωπος δεν αποδίδει 
ποσά που εισπράττει.    

*
*
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Β. Η εμπορική διανομή10 
Ο διανομέας είναι ένας ανεξάρτητος έμπορος ο οποίος αναλαμβάνει, μετά από συμφωνία με 
τον παραγωγό, την προώθηση προϊόντων του τελευταίου δραστηριοποιούμενος στο δικό του 
όνομα, για δικό του λογαριασμό και με δικό του επιχειρηματικό κίνδυνο. 

Τα βασικά είδη της διανομής είναι: η αποκλειστική και η επιλεκτική διανομή. Ειδικότερα:

α) Η αποκλειστική διανομή υπάρχει όταν ο παραγωγός συμφωνεί να πουλάει εμπο-
ρεύματα σε ένα διανομέα με σκοπό να τα μεταπωλήσει σε συγκεκριμένη γεωγρα-
φική περιοχή. 

β) Στην επιλεκτική διανομή ο προμηθευτής αναλαμβάνει να πουλήσει τα αγαθά ή τις 
υπηρεσίες μόνο σε επιλεγμένους διανομείς με βάση ορισμένα κριτήρια και μόνο 
εάν οι διανομείς αυτοί αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην πωλούν, περαιτέρω, 
τα αγαθά σε μη εξουσιοδοτημένους διανομείς στη συγκεκριμένη περιοχή.

Στην επιλεκτική διανομή περιλαμβάνεται συνήθως η ρήτρα απαγόρευσης της μεταπώλησης σε 
μη εξουσιοδοτημένους διανομείς. 

Επομένως, οι περιορισμοί σχετικά με τη μεταπώληση των εμπορευμάτων αναφέρονται σε όλες 
τις πωλήσεις σε μη εξουσιοδοτημένους διανομείς με συνέπεια οι πιθανοί αγοραστές να είναι 
μόνο οι αναγνωρισμένοι λιανοπωλητές και οι τελικοί καταναλωτές. 

Ο διανομέας διαφοροποιείται από τον εμπορικό αντιπρόσωπο. Ο διανομέας έχει: 

• μεγαλύτερο βαθμό ανεξαρτησίας γιατί δραστηριοποιείται στο δικό του όνομα και 
για δικό του λογαριασμό και με δικό του επιχειρηματικό κίνδυνο,

• μεγαλύτερη ευελιξία γιατί καθορίζει ο ίδιος τις τιμές και κατά συνέπεια εισπράττει 
το κέρδος από τη μεταπώληση των εμπορευμάτων και όχι το σταθερό ποσό της 
προμήθειας που έχει συμφωνήσει ο εμπορικός αντιπρόσωπος,

• δυνατότητα προώθησης ανταγωνιστικών προϊόντων, εκτός και αν αναλάβει υποχρέωση 
μη προώθησής τους με τη σύμβαση εμπορικής διανομής.

Ο διανομέας διαφοροποιείται από το χονδρέμπορο ή από επιχειρήσεις που διαμεσολαβούν 
για λογαριασμό είτε του παραγωγού είτε του αγοραστή: 

• ο διανομέας διατηρεί στενό δεσμό με την οργάνωση και τα συμφέροντα του 
παραγωγού.

Βασικές υποχρεώσεις του διανομέα

Η βασική αρχή που διέπει τη σχέση διανομέα - παραγωγού είναι η ελευθερία διαμόρφωσής 
της από τα μέρη. 

Ο διανομέας έχει τη γενική υποχρέωση να προωθεί τα προϊόντα του παραγωγού. Αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει να αποκτήσει επαρκές απόθεμα εμπορευμάτων για να καλύψει τις 
ανάγκες των πωλήσεων που πρόκειται να πραγματοποιήσει. 

10 Βλέπε αναλογικά το Π.Δ. 219/1991 και τον Κανονισμό 330/2010.
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Ο διανομέας έχει συνήθως τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

• να κάνει ένα ελάχιστο όριο αγορών και πωλήσεων κατά έτος κλιμακωτά,

• να γνωστοποιεί το πελατολόγιό του στον παραγωγό και

• να κάνει διαφήμιση με δικά του έξοδα, αλλά σε συνεννόηση με τον παραγωγό.

Βασικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του παραγωγού

Ο παραγωγός συνήθως:

• ορίζει μια ορισμένη τιμολογιακή πολιτική των προϊόντων,

• επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να ελέγχει τις εγκαταστάσεις του 
διανομέα,

• οφείλει να επαναγοράσει τα σχετικά αποθέματα ή να καταβάλει την αξία τους μετά 
τη λύση της σύμβασης διανομής.

Στην πράξη, ο διανομέας και ο παραγωγός συμφωνούν, στα πλαίσια της σχέσης εμπιστοσύνης, 
να υπάρχει πρόσβαση από την πλευρά της μιας επιχείρησης στα αρχεία της άλλης, μη προώ-
θησης ανταγωνιστικών προϊόντων και συνεργασία προκειμένου να αντικρούουν αξιώσεις κατα-
ναλωτών λόγω ελαττωματικών εμπορευμάτων. 

Η αξίωση αποζημίωσης πελατείας που έχει ο εμπορικός αντιπρόσωπος εφαρμόζεται αναλογικά 
και στις συμβάσεις διανομής, εφόσον συντρέχουν οι ομοιότητες που δικαιολογούν στη συγκε-
κριμένη περίπτωση την αναλογική εφαρμογή.

Γ. Η Δικαιόχρηση (franchising)
Η δικαιόχρηση είναι εμπορική συνεργασία μεταξύ δύο εμπόρων, βάσει της οποίας ο πρώτος 
που ονομάζεται δικαιοπάροχος ή δότης ή franchisor, παραχωρεί στο δεύτερο, το δικαιοδόχο ή 
λήπτη ή franchisee, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος:

i) το δικαίωμα εκμετάλλευσης του πακέτου franchise, με σκοπό την εμπορία προϊό-
ντων ή την παροχή υπηρεσιών και 

ii) διαρκή υποστήριξη, εντάσσοντάς το δικαιοδόχο οργανωτικά και τεχνολογικά στο 
σύστημα διανομής. 

Ο δικαιοδόχος, ως ανεξάρτητος επαγγελματίας, επωφελείται από το πακέτο franchise, δηλαδή 
ένα σύνολο δικαιωμάτων που αφορά σε εμπορικά σήματα, επωνυμίες, διακριτικούς τίτλους 
και γνωρίσματα, δικαιώματα αντιγραφής, ευρεσιτεχνίες και την απαραίτητη τεχνογνωσία. 

Ο δικαιοδόχος διαφοροποιείται από τον εμπορικό αντιπρόσωπο γιατί είναι ενταγμένος 
σταθερά στο δίκτυο διανομής του δικαιοπάροχου αλλά συναλλάσσεται με τρίτους πάντα στο 
δικό του όνομα, για δικό του λογαριασμό και με δικό του επιχειρηματικό κίνδυνο.

Αντίθετα, η δράση του εμπορικού αντιπροσώπου μπορεί να πάρει τις παρακάτω μορφές:

• είτε να εμφανίζεται ως πληρεξούσιος του εμπόρου, όταν ενεργεί ως αντιπρόσωπός του,
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• είτε ως μεσίτης, όταν μεσολαβεί στη διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμβάσεων ή 
υποδεικνύοντας ευκαιρίες στον έμπορο,

• είτε ως πράκτορας, παρέχοντας στον έμπορο μεσολαβητικές υπηρεσίες,

• είτε ως παραγγελιοδόχος, καταρτίζοντας συμβάσεις στο όνομά του αλλά για λογα-
ριασμό του εμπόρου.

Ο δικαιοδόχος διαφοροποιείται από τον εμπορικό διανομέα γιατί:

• η ένταξη του εμπορικού διανομέα στο σύστημα διανομής του παραγωγού είναι πιο 
ελεύθερη από αυτή του δικαιοδόχου,

• ο εμπορικός διανομέας έχει μεγαλύτερα περιθώρια επιχειρηματικής πρωτοβου-
λίας, σε αντίθεση με το δικαιοδόχο που βρίσκεται υπό τη συνεχή οργανωτική και 
τεχνική υποστήριξη του δικαιοπάροχου. 

Βασικές υποχρεώσεις και δικαιώματα του δότη και του λήπτη franchising

I. Οι υποχρεώσεις του δότη είναι:

• να παραχωρήσει τη χρήση και εκμετάλλευση του πακέτου franchise,

• να εντάξει το λήπτη στο δίκτυο διανομής του, παρέχοντας οργανωτική και τεχνική 
υποστήριξη για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση, όπως να εκπαιδεύσει το προσωπικό 
του λήπτη,

• να προσδιορίσει ενδεχομένως τη γεωγραφική περιοχή όπου ο λήπτης θα διενεργεί 
τις πωλήσεις.

Οι υποχρεώσεις του λήπτη είναι:

• να καταβάλει στο δότη ένα εφάπαξ ποσό ως δικαίωμα εισόδου στο δίκτυο διανομής 
και περιοδικά, ποσοστό επί των εισπράξεων ως αντάλλαγμα για τη διαρκή υποστή-
ριξή του,

• να συμμορφώνεται με τις οργανωτικές αρχές του δότη και ιδίως με την αρχή της 
ομοιομορφίας. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η σύνθεση, τα ιδιαίτερα γνωρίσματα 
και η εικόνα των προϊόντων πρέπει να είναι ενιαία, ανεξάρτητα από τον τόπο 
διάθεσής τους,

• να προωθεί τις πωλήσεις με τη μέγιστη αξιοποίηση της προσωπικής εργασίας και 
των άλλων μέσων που έχει στη διάθεσή του. 

Η δικαιόχρηση εκτείνεται χρονικά σε ένα μεγάλο, συνεχές διάστημα προκειμένου ο λήπτης 
να αποσβέσει την επένδυσή του. Συνήθως, συμφωνείται για χρονικό διάστημα πενταετίας με 
δικαίωμα ανανέωσης.

II. Το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και της αξίωσης αποζημίωσης πελατείας που 
ισχύουν στην εμπορική αντιπροσωπεία υφίσταται και στην περίπτωση της δικαιόχρησης, με τις 
ειδικότερες ρυθμίσεις που τη διέπουν.
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10.4.3 Άλλοι βοηθητικοί διαμεσολαβητές που δε συνδέονται σε σταθερή 
σχέση με την επιχείρηση

 

Α. Ο παραγγελιοδόχος
Παραγγελία είναι η διενέργεια εμπορικής πράξης με αντάλλαγμα, στο όνομα του παραγγε-
λιοδόχου αλλά για λογαριασμό άλλου, δηλαδή του παραγγελέα ή αντιπροσωπευόμενου 
εμπόρου.

Η ρήτρα del credere ή αλλιώς ασφαλιστήριος ρήτρα ή εγγυητική ευθύνη ορίζεται στη σύμβαση 
παραγγελίας ως η ευθύνη που αναλαμβάνει ο παραγγελιοδόχος έναντι του παραγγελέα για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πελάτη. Η εγγυητική ευθύνη τίθεται προκειμένου να 
εξασφαλίσει τον παραγγελέα και συγχρόνως να αποτρέψει τον παραγγελιοδόχο από το να 
καταρτίζει συμβάσεις που εμπεριέχουν υψηλό βαθμό διακινδύνευσης και απαντάται κυρίως 
στη διεθνή σύμβαση παραγγελίας. 

Σχήμα 4. Βοηθητικοί διαμεσολαβητές που παρέχουν υπηρεσίες σε περισσότερα πρόσωπα.

Μελέτη Περίπτωσης
H ελληνική εταιρία «ΜΕΓΑΣ Α.Ε.» διαπραγματεύεται τη σύναψη σύμβασης με τη 
γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία «Lions S.A.», κορυφαία εταιρία εμπορίας αυτοκινή-
των στην παγκόσμια αγορά. Οι όροι συνεργασίας που προτείνει η Lions, ορίζουν 
ότι η ΜΕΓΑΣ θα εισάγει και θα διοχετεύει στην ελληνική αγορά τα αυτοκίνητά της. 
Επιπλέον, η ΜΕΓΑΣ θα διατηρεί δική της επιχειρηματική οργάνωση, θα συνάπτει 
συμβάσεις πώλησης αυτοκινήτων στο όνομα και για λογαριασμό της Lions, η οποία 
θα καθορίζει και την τιμολογιακή πολιτική. Ποια νομική μορφή εμπορικής συνεργα-
σίας θα επιλέξουν τα δύο μέρη και γιατί;   

*
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Ο παραγγελιοδόχος διαφοροποιείται από τον εμπορικό αντιπρόσωπο: 

• ο παραγγελιοδόχος ενεργεί στο δικό του όνομα ενώ ο εμπορικός αντιπρόσωπος στο 
όνομα του αντιπροσωπευόμενου εμπόρου,

• ο παραγγελιοδόχος δεν έχει την υποχρέωση για διαρκή προώθηση των υποθέ-
σεων του παραγγελέα, ενώ την υποχρέωση αυτή αναλαμβάνει ο εμπορικός 
αντιπρόσωπος.

Β. Ο πράκτορας
Ο πράκτορας είναι ανεξάρτητος επιχειρηματίας (έμπορος) που παρέχει υπηρεσίες οι οποίες 
συνίστανται σε επιμέλεια συγκεκριμένων υποθέσεων. Ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό 
άλλου, του αντιπροσωπευόμενου εμπόρου. Επομένως, δεν είναι κατ’ ακριβολογία βοηθητικό 
πρόσωπο της επιχείρησης. 

Ο πράκτορας διαφοροποιείται από τον εμπορικό αντιπρόσωπο στα εξής:

• ο πράκτορας αναλαμβάνει να εκτελεί κάθε είδους υποθέσεις, ενέργειες ή πράξεις,

• η πρακτορεία μπορεί να είναι στιγμιαία.

Ομοιότητες με τον εμπορικό αντιπρόσωπο 

O πράκτορας και ο εμπορικός αντιπρόσωπος δεν είναι έννοιες ασύμβατες γιατί:

i) ορισμένοι πράκτορες βρίσκονται σε διαρκή σχέση με την επιχείρηση, π.χ. ναυτικός 
πράκτορας ή ασφαλιστικός πράκτορας και

ii) ο πράκτορας μπορεί να επιμελείται μόνιμα και σταθερά τις υποθέσεις της επιχεί-
ρησης, οπότε θα λειτουργεί ως εμπορικός αντιπρόσωπος.

Επιπλέον, ο πράκτορας μπορεί να λειτουργεί:

• ως εμπορικός αντιπρόσωπος, ή 

• ως παραγγελιοδόχος, δηλαδή στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της επιχείρησης ή 

• απλά ως μεσίτης.

Γ. Ο μεσίτης
Ο μεσίτης είναι έμπορος που βρίσκεται συνήθως στο παρασκήνιο, μια που δεν αποτελεί ένα 
από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Παρέχει είτε υπόδειξη ευκαιρίας (υπόδειξη συγκεκριμένης 
δυνατότητας για να καταρτιστεί μια σύμβαση), είτε μεσολάβηση (μεσολαβεί μεταξύ δύο μερών 
και διαπραγματεύεται τη σύμβαση).
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10.4.4 Δίκτυο διανομής, ελεύθερος ανταγωνισμός και εφαρμοστέο δίκαιο

Α. Ζητήματα ελεύθερου ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων11

I. Όλες οι συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων και όλες οι αποφά-
σεις ενώσεων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπό-
διση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στην Ελληνική Επικράτεια απαγορεύο-
νται και είναι αυτοδικαίως άκυρες. Αντίστοιχη ρύθμιση ισχύει και σε επίπεδο Ένωσης.

Η απαγόρευση αυτή καταλαμβάνει αδιακρίτως τόσο τις συμφωνίες και εναρμονισμένες 
πρακτικές μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ίδιο επίπεδο της 
αλυσίδας παραγωγής ή διανομής (οριζόντιες συμπράξεις), όσο και τις συμφωνίες και εναρμονι-
σμένες πρακτικές μεταξύ μη ανταγωνιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διαφο-
ρετικά επίπεδα και αφορούν στις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα μέρη μπορούν να προμηθεύο-
νται, πωλούν ή μεταπωλούν αγαθά και υπηρεσίες (κάθετες συμπράξεις).

Οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος (επιζήμιο για τον ανταγωνισμό αντικείμενο ή εν δυνάμει 
αποτέλεσμα μιας σύμπραξης) δεν απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά. Επομένως, αν από το 
περιεχόμενο της σύμπραξης μπορεί να συναχθεί ότι έχει ως αντικείμενο τον περιορισμό, την 
παρεμπόδιση ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, είναι περιττή η περαιτέρω έρευνα και απόδειξη 
κινδύνου βλάβης των καταναλωτών (Στε 2780/2012).

Είναι άκυρες συμφωνίες οι οποίες συνίστανται: 

α) στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων 
συναλλαγής,

β) στον περιορισμό ή στον έλεγχο της παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνολογικής 
ανάπτυξης ή των επενδύσεων,

γ) στην κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού,

δ) στην εφαρμογή στο εμπόριο άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές, ιδίως στην 
αδικαιολόγητη άρνηση πώλησης, αγοράς ή άλλης συναλλαγής, κατά τρόπο που 
δυσχεραίνει τη λειτουργία του ανταγωνισμού,

ε) στην εξάρτηση της σύναψης συμβάσεων από την αποδοχή, εκ μέρους των συναλ-
λασσόμενων, πρόσθετων παροχών οι οποίες από τη φύση τους ή σύμφωνα με τις 
εμπορικές συνήθειες δε συνδέονται με το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών.

II. Η καταχρηστική συμπεριφορά επιχείρησης που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά 
απαγορεύεται.

11  Ν 3959/2011, Άρθρα 101, 102 ΣΛΕΕ και Κανονισμός 330/2010.

Παράδειγμα 
Μια επιχείρηση με δεσπόζουσα θέση στην αγορά επιβάλλει, καταχρηστικά, σε 
ασθενέστερες οικονομικά επιχειρήσεις προμηθευτών υπερβολικά υψηλές τιμές πώ-
λησης προϊόντων ή επιβάλλει επιθετική τιμολόγηση που αποκλείει ανταγωνιστικές 
επιχειρήσεις να διεισδύσουν στην αγορά. 

*
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III. Ο Κανονισμός 330/2010 αφορά ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονι-
σμένων πρακτικών. Εφαρμόζεται ιδίως σε συμβάσεις διανομής και εμπορικής δικαιόχρησης 
επειδή εμπεριέχουν κατά τη συναλλακτική πρακτική συμφωνίες με περιορισμούς.

Παράδειγμα: η συμφωνία ότι ο διανομέας δραστηριοποιείται σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή 
εμπεριέχει κάθετη συμφωνία με περιορισμούς. 

Αντίθετα, οι συμφωνίες εμπορικής αντιπροσωπείας δεν εμπίπτουν καταρχήν στο παραπάνω 
ρυθμιστικό πλαίσιο λόγω του αυξημένου ποσοστού εξάρτησης του εμπορικού αντιπροσώπου 
από τον αντιπροσωπευόμενο έμπορο. 

Εξαίρεση από τον παραπάνω Κανονισμό αποτελεί η ρύθμιση ότι το επιτρεπτό των κάθετων 
συμφωνιών εξαρτάται από το μερίδιο αγοράς που κατέχει ο παραγωγός ή ο έμπορος, που δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 30%. 

Επιπλέον, ο Κανονισμός 330/2010 δεν εφαρμόζεται στις κάθετες συμφωνίες των οποίων το 
αντικείμενο προβλέπεται από άλλους Κανονισμούς. 

Παράδειγμα: ο Κανονισμός 461/2010 αναφέρεται σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφω-
νιών και εναρμονισμένων πρακτικών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Β. Εφαρμοστέο δίκαιο σύμφωνα με τον Κανονισμό Ρώμη I12  
Στις νομικές μορφές εμπορικής συνεργασίας, τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέγουν ελεύθερα το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο θα υπαγάγουν τη σύμβαση. Αν τα 
μέρη παρέλειψαν να το ορίσουν, θα εφαρμοστεί το δίκαιο της χώρας στην οποία ο λήπτης της 
δικαιόχρησης ή ο διανομέας έχουν τη συνήθη διαμονή τους. Παράλληλα, διατηρήθηκε από τον 
Κανονισμό Ρώμη I, η δυνατότητα των μερών να διαιρέσουν τη σύμβαση σε ξεχωριστά τμήματα 
και να εφαρμόσουν διαφορετικό δίκαιο σε καθένα από αυτά, σύμφωνα με τον όρο που ονομά-
ζεται depecage (κατάτμηση).

12  Κανονισμός 593/2008.

Μελέτη Περίπτωσης
Δύο ελληνικές επιχειρήσεις υπέγραψαν συνεργασία δικαιόχρησης για τη λειτουργία 
καταστημάτων λιανικής πώλησης ειδών σούπερ-μάρκετ, με δικαιοπάροχο μια από 
τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εμπορίας τροφίμων. Η δικαιοπάροχος εταιρία επέβαλε 
στους δύο δικαιοδόχους τον καθορισμό τιμών μεταπώλησης, ακόμα και κάτω του 
κόστους, βάσει των συμβάσεων δικαιόχρησης και βάσει του λογισμικού συστήμα-
τος σύνδεσής τους. Οι δύο δικαιοδόχοι καταγγέλλουν τη δικαιοπάροχο επιχείρηση 
για την πολιτική καθορισμού τιμών μεταπώλησης στην ελληνική Επιτροπή Αντα-
γωνισμού. α) Η συμφωνία αποτελεί οριζόντια ή κάθετη σύμπραξη και γιατί; β) Ποιες 
συνέπειες επιφέρει η σύναψη της;
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10.5 Διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων - Συμβάσεις διεθνούς 
μεταφοράς

10.5.1 Εισαγωγή
Στο υποκεφάλαιο αυτό αναλύονται οι κανόνες των διεθνών συμβάσεων που εφαρμόζονται στις 
διεθνείς εμπορικές πωλήσεις αλλά και οι διεθνείς κανόνες εμπορίου (incoterms) που αποτε-
λούν εύχρηστα εργαλεία ως συναλλακτικές συνήθειες. Στις συμβάσεις διεθνούς μεταφοράς 
εμπορευμάτων ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα έγγραφα μεταφοράς, την ευθύνη του μετα-
φορέα καθώς και τους λόγους απαλλαγής της ευθύνης του. Οι διεθνείς συμβάσεις από την 
κύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού 
δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη διάταξη νόμου, σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρο 28 
παρ. 1 του Συντάγματος). 

10.5.2 Διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων

Α. Η Σύμβαση της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις13 

Οι διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων διέπονται από τη Σύμβαση της Βιέννης ή CISG ως 
προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών.

Η σύμβαση αυτή εφαρμόζεται σε συμβάσεις πώλησης κινητών πραγμάτων όταν ο αγοραστής 
ή ο πωλητής έχουν εγκατάσταση σε διαφορετικά κράτη. Αν ένα μέρος δεν έχει εγκατάσταση, 
κρίσιμη είναι η συνήθης διαμονή του. Για το χαρακτηρισμό μιας πώλησης ως διεθνούς, δεν 
ασκεί επίδραση η έλλειψη της διασυνοριακής μετακίνησης των αγαθών. 

13  Convention on Contracts for the International Sale of Goods  ή CISG ή Σύμβαση της Βιέννης 1980 που τέθηκε 
σε ισχύ την 1.1.1988 - Η CISG τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα την 1.2.1999 με το Ν 2532/1997.

Παράδειγμα 
Ο Τ (εγκατεστημένος στην Ελλάδα) και η Σ (εγκατεστημένη στη Γερμανία) συνά-
πτουν σύμβαση πώλησης ανταλλακτικών μηχανημάτων (που βρίσκονται στις 
εγκαταστάσεις της επιχείρησης στη Γαλλία). Περαιτέρω, η Σ συμφωνεί την πώληση 
των μηχανημάτων (που παραμένουν στις εγκαταστάσεις στη Γαλλία) στην Α (εγκα-
τεστημένη στην Ιταλία).
Η CISG εφαρμόζεται στην πώληση Τ-Σ και στην πώληση Σ-Α επειδή οι συμβαλλό-
μενοι έχουν εγκατάσταση σε διαφορετικά κράτη. Το γεγονός ότι τα ανταλλακτικά 
μηχανήματα παραμένουν στη Γαλλία, χωρίς να μεταφερθούν σε άλλο κράτος, δεν 
επιδρά στο διεθνή χαρακτήρα των πωλήσεων. 

*
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Η CISG δεν εφαρμόζεται όταν ο διεθνής χαρακτήρας της σύμβασης δεν προκύπτει από τους 
όρους της πώλησης ή από προηγούμενες συναλλαγές των μερών ή από πληροφορίες που 
αντάλλαξαν τα μέρη κατά τη σύναψη της σύμβασης. 

Σκοπός της εξαίρεσης είναι να μην αιφνιδιαστούν τα μέρη με την εφαρμογή της CISG ενώ κατά 
την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης είχαν την πεποίθηση ότι πρόκειται να εφαρμόσουν το 
εσωτερικό δίκαιο του κράτους.

Εξαιρέσεις

Η CISG δεν εφαρμόζεται, κυρίως, σε πωλήσεις που αφορούν:

• κινητά πράγματα που αγοράζονται για προσωπική, οικογενειακή ή οικιακή χρήση. 
Επομένως, οι καταναλωτικές πωλήσεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
CISG. Παρόλα αυτά, αν ο καταναλωτής αγοράζει κινητά πράγματα στο εξωτερικό 
ή μέσω διαδικτύου για προσωπική, οικογενειακή ή οικιακή χρήση, αλλά ο πωλητής 
δικαιολογημένα αγνοούσε ότι τα πράγματα αγοράστηκαν για τέτοια χρήση τότε 
εφαρμόζεται η CISG,

• πλοία, πλωτά ναυπηγήματα ή αεροσκάφη,

• αξιόγραφα ή μέσα πληρωμής, 

• στην πώληση ακινήτων, μετοχών, τεχνογνωσίας ή δικαιωμάτων σε άυλα αγαθά. 

Κατά συνέπεια, στις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
εθνικού δικαίου των κρατών. 

Η CISG εισάγει την αρχή της αυτονομίας των μερών ως προς την επιλογή του δικαίου που 
θα διέπει την πώλησή τους, που σημαίνει ότι οι συμβαλλόμενοι έχουν τη δυνατότητα να 
αποκλείουν την εφαρμογή της. 

Ειδικότερα, τα μέρη μπορούν να αποκλείουν την εφαρμογή της CISG ή να παρεκκλίνουν από τις 
διατάξεις της ή ακόμα να συμφωνούν ότι θα εφαρμόσουν συνολικά το δίκαιο άλλης χώρας που 
δεν την έχει κυρώσει. 

Επίσης, τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν ότι θα εξαιρέσουν συγκεκριμένες διατάξεις της. 
Ισχύει και το αντίστροφο, δηλαδή επιτρέπεται η εφαρμογή της CISG κατόπιν συμφωνίας των 
μερών σε περιπτώσεις πωλήσεων εμπορικών που κανονικά δε θα εφαρμοζόταν.

Παράδειγμα 
Συνάπτεται μια σύμβαση πώλησης μεταξύ του Α (αγοραστή) και του Β (πωλητή) 
που δεν έχουν την εγκατάστασή τους σε Συμβαλλόμενα κράτη (δηλαδή, κράτη που 
έχουν υπογράψει τη CISG και την έχουν κυρώσει). Αν τα μέρη επιλέξουν ως εφαρμο-
στέο το δίκαιο της Ελλάδας, τότε θα εφαρμοστεί η Σύμβαση της Βιέννης στις μεταξύ 
τους σχέσεις.
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Β. Η εφαρμογή των διεθνών κανόνων εμπορίου (incoterms) στις διεθνείς πωλήσεις
I. Οι κανόνες του διεθνούς εμπορίου, που χρησιμοποιούνται προκειμένου να ερμηνευτούν τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών στις διεθνείς συμβάσεις πώλησης, είναι γνωστοί ως 
International Commercial Terms (Διεθνείς Εμπορικοί Κανόνες) ή με την αγγλική συντομογραφία 
INCOTERMS. 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των incoterms είναι:

• απευθύνονται σε επιχειρηματίες (εισαγωγείς, εξαγωγείς, μεταφορείς, κ.ά.) και όχι 
σε νομικούς γιατί αποτελούν απαραίτητους κανόνες της καθημερινής γλώσσας του 
εμπορίου, 

• ενσωματώνονται στη σύμβαση πώλησης με ρητή συμφωνία των μερών. Δηλαδή, 
πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα στη σύμβαση η συγκεκριμένη ρήτρα που επιλέ-
γεται από τα μέρη,

• προσδιορίζουν πότε ακριβώς θα μεταφερθούν οι κίνδυνοι και τα έξοδα από τον 
πωλητή στον αγοραστή κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων, 

• τροποποιούνται συχνά προκειμένου να προσαρμοσθούν στις εμπορικές πρακτικές, 
για αυτό πρέπει να ελέγχεται κάθε φορά που χρησιμοποιούνται αν έχουν καταρ-
γηθεί ή αν έχουν αντικατασταθεί από άλλες πιο σύγχρονες ρήτρες,

• δεν αποτελούν το μοναδικό σύστημα κανόνων που γίνεται αποδεκτό από τη διεθνή 
εμπορική πρακτική. Παραδείγματος χάριν, στην Αγγλία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες 
αποφεύγουν την εφαρμογή των incoterms στις διεθνείς εμπορικές πωλήσεις και 
συνήθως προσφεύγουν είτε σε δικαστικές αποφάσεις (Αγγλία), είτε σε νομοθετικά 
κείμενα (Ηνωμένες Πολιτείες).

Γ. Διεθνείς εμπορικές ρήτρες
I. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται συνοπτικά οι ρήτρες, οι έννοιές τους και τα χαρακτηριστικά 
τους.
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Πίνακας 2. Οι κυριότερες εμπορικές ρήτρες, η σημασία τους και  
τα χαρακτηριστικά τους (συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα). 

Εμπορικές ρήτρες Έννοιες Βασικά χαρακτηριστικά

1. EXW - Ex Works
Εκ του εργοστασίου 
– συμβατικά 
ορισμένος τόπος.

Επιφέρει λιγότερες υποχρεώσεις για τον πωλητή 
και αντίστοιχα περισσότερες υποχρεώσεις για 
τον αγοραστή.

2. FCA - Free Carrier Ελεύθερο στο 
μεταφορέα - συμβατικά 
ορισμένος τόπος. 

Ο πωλητής υποχρεούται να παραδώσει τα 
πράγματα έτοιμα προς μεταφορά σε καθο- 
ρισμένο τόπο, σε μεταφορέα ή τρίτο που έχει 
υποδείξει ο αγοραστής.

3. FOB  - Free 
on Board

Ελεύθερο επί του 
πλοίου – καθορισμένος 
λιμένας φόρτωσης. 

Σημείο παράδοσης των πραγμάτων και μετά- 
θεσης του κινδύνου είναι η προέκταση του 
κιγκλιδώματος της κουπαστής του πλοίου 
(ship’s rail). 

4. FAS - Free 
Alongside Ship

Ελεύθερο επί 
της προκυμαίας 
– καθορισμένος 
λιμένας φόρτωσης.

Μόλις ο πωλητής παραδώσει τα πράγματα στην 
αποβάθρα στο λιμένα φόρτωσης μεταφέρεται 
ο κίνδυνος στον αγοραστή, ο οποίος βαρύνεται 
με το σύνολο των εξόδων.

5. CIF - Cost, 
Insurance,  Freight  

Κόστος, ασφάλιστρο, 
ναύλος - συμβατικά 
καθορισμένος 
λιμένας άφιξης.

• Mε τη φόρτωση του πράγματος τον κίνδυνο 
φέρει ο αγοραστής. 

• Tο τίμημα που καταβάλλει ο αγοραστής 
περιλαμβάνει το κόστος των πραγμάτων, 
τις δαπάνες ασφαλίσεων αυτών κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς και το ποσό του 
οφειλόμενου για τη μεταφορά ναύλου.

6. Cost & Freight 
(C & F)

Κόστος, ναύλος,  
συμβατικά 
καθορισμένος 
λιμένας άφιξης.

Παραλλαγή της πώλησης cif και διαφέρει από 
αυτή στο ότι ο πωλητής δεν αναλαμβάνει να 
ασφαλίσει τα πράγματα κατά των κινδύνων 
που συνδέονται με τη θαλάσσια μεταφορά.

7. Carriage Paid 
To (CPT)

Ναύλος πληρωτέος 
- συμβατικά 
καθορισμένος τόπος 
προορισμού. 

Η παράδοση των πραγμάτων και η μετάθεση του 
κινδύνου λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις του 
πρώτου εσωτερικού μεταφορέα που συσκευάζει 
τα πράγματα σε εμπορευματοκιβώτια ώστε 
μετά να μεταφερθούν στο λιμένα φόρτωσης για 
παράδοση σε θαλάσσιο μεταφορέα.
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Επισήμανση

Κάθε φορά που χρησιμοποιούνται οι incoterms στη σύμβαση είναι απαραίτητο να ελέγχεται 
προηγουμένως αν έχει καταργηθεί η συγκεκριμένη ρήτρα ή αν έχει γίνει εισαγωγή νέας.

Παραδείγματος χάριν, το 2010 καταργήθηκε η ρήτρα DEQ (παράδοση επί της προκυμαίας) και 
εισήχθηκε μια νέα, η DAT (παράδοση στο τερματικό).

II. Οι πιο γνωστές ρήτρες εμπορικών πωλήσεων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, με κριτήριο το 
μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των πωληθέντων πραγμάτων:

Α. Στη μεταφορά πραγμάτων με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο χρησιμοποιούνται οι 
ρήτρες: EXW – FCA – CPT – CIP – DAF – DDU – DDP.

Πίνακας 2. Οι κυριότερες εμπορικές ρήτρες, η σημασία τους και τα  
χαρακτηριστικά τους (συνέχεια από προηγούμενη σελίδα). 

8. Carriage and 
Insurance Paid 
To (CIP)

Ναύλος, ασφάλιση 
πληρωτέα – συμβατικά 
καθορισμένος τόπος 
προορισμού.

Ο πωλητής υποχρεούται με δικά του έξοδα 
να καταρτίσει σύμβαση ασφάλισης που να 
καλύπτει απώλεια ή ζημιά στα πράγματα 
κατά τη μεταφορά.

9. Delivered At 
Frontier (DAF) or 
Franco Frontier 
or Free Border

Παράδοση στα 
σύνορα - συμβατικά 
καθορισμένος τόπος. 

Πρόκειται για πώληση με την «άφιξη» όπου 
ο πωλητής φορτώνει τα πράγματα στο 
μεταφορικό μέσο, στο καθορισμένο σημείο 
παράδοσης στα σύνορα, στην ημερομηνία 
που συμφωνήθηκε. Από το σημείο αυτό ο 
αγοραστής φέρει τον κίνδυνο.

10. Delivered Ex Ship 
or Ex Ship (DES) 

Παράδοση επί πλοίου – 
συμβατικά καθορισμένος 
λιμένας παράδοσης.

Πρόκειται για εισαγωγική πώληση όπου 
τα πωληθέντα πράγματα απαιτούνται να 
φθάσουν με ασφάλεια στο λιμένα προο-
ρισμού. Από το σημείο αυτό ο αγοραστής 
φέρει τον κίνδυνο. 

11. Delivered Ex 
Quay (DEQ)

Παράδοση επί της 
προκυμαίας - συμβατικά 
καθορισμένος λιμένας 
παράδοσης.

Ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή από 
τη στιγμή που ο πωλητής θέτει τα πράγματα 
στη διάθεσή του επί της προκυμαίας, στο 
λιμένα προορισμού - άφιξης του πλοίου. 

12. Delivered Duty 
Unpaid (DDU)

Παράδοση, φόροι/τέλη 
εισαγωγής μη πληρωτέοι – 
συμβατικά καθορισμένος 
τόπος παράδοσης.  

Ο πωλητής παραδίδει στον αγοραστή, 
σε προκαθορισμένο τόπο προορισμού, 
πράγματα φορτωμένα στο συμφωνηθέν 
μέσο μεταφοράς. Ο αγοραστής από τη 
στιγμή αυτή φέρει τον κίνδυνο της τυχαίας 
καταστροφής ή χειροτέρευσης 

Εμπορικές ρήτρες Έννοιες Βασικά χαρακτηριστικά
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Β. Στη μεταφορά πραγμάτων μέσω θάλασσας ή εσωτερικών υδάτων χρησιμοποιού-
νται οι ρήτρες: CIF – CFR – DES – DEQ. 

10.5.3 Συμβάσεις διεθνούς μεταφοράς πραγμάτων

Α. Θαλάσσια μεταφορά14 
Θαλάσσια μεταφορά χαρακτηρίζεται η συμφωνία με την οποία ο μεταφορέας αναλαμβάνει 
έναντι ανταλλάγματος να μεταφέρει δια θαλάσσης ορισμένα πράγματα από ένα λιμένα σε 
έναν άλλον. 

Τα κύρια πρόσωπα της διεθνούς θαλάσσιας μεταφοράς είναι ο μεταφορέας (carrier) και ο 
φορτωτής (shipper), οι οποίοι χρησιμοποιούν έγγραφο τύπο για να διατυπώσουν τους όρους 
της συμφωνίας τους. 

Ο μεταφορέας καταρτίζει σύμβαση με το φορτωτή ο οποίος οφείλει να καταβάλλει τον απαι-
τούμενο ναύλο για τη μεταφορά των πραγμάτων. Ειδικότερα, ο μεταφορέας είναι:

• είτε πλοιοκτήτης (έχει στην κυριότητά του το πλοίο και το εκμεταλλεύεται για δικό 
του λογαριασμό), 

• είτε εφοπλιστής (εκμεταλλεύεται για δικό του λογαριασμό το πλοίο το οποίο ανήκει 
σε άλλον - μισθωτής του πλοίου). 

Ο φορτωτής παραδίδει τα πράγματα για μεταφορά στο μεταφορέα και:

• είτε είναι κύριος του φορτίου των πραγμάτων,

• είτε τα προς μεταφορά πράγματα ανήκουν σε άλλον.

Άλλα πρόσωπα στη διεθνή θαλάσσια μεταφορά:

Ι. Ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς, στον οποίο ο παραγγελέας (μεταφορέας) του 
αναθέτει να προωθεί τη μεταφορά των πραγμάτων με αμοιβή. Ο παραγγελιοδόχος 
ενεργεί ως έμμεσος αντιπρόσωπος του παραγγελέα.

ΙΙ. Ο ναυτικός πράκτορας, ενεργεί για τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή και αναλαμ-
βάνει να συνάπτει συμβάσεις ναύλωσης ή θαλάσσιας μεταφοράς ή να εκδίδει 
φορτωτικές δεσμεύοντας απευθείας τον πλοιοκτήτη, ή τον εφοπλιστή ενεργώντας 
δηλαδή ως άμεσος αντιπρόσωπός τους. 

ΙΙΙ. Ο παραλήπτης είναι το πρόσωπο που μπορεί να απαιτήσει την παράδοση των 
πραγμάτων στο λιμένα προορισμού και μπορεί να είναι ο ίδιος ο φορτωτής ή τρίτο 
πρόσωπο.

Απαραίτητο έγγραφο στη διεθνή θαλάσσια μεταφορά είναι η θαλάσσια φορτωτική (bill of 
lading) που έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

14 Οι Κανόνες Χάγης - Βίσμπυ που κυρώθηκαν στην Ελλάδα με το Ν 2107/1992 εφαρμόζονται τόσο στις διε-
θνείς όσο και στις εθνικές θαλάσσιες μεταφορές.
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• την εκδίδει ο μεταφορέας και την παραδίδει στο φορτωτή,

• διατυπώνεται εγγράφως και ενσωματώνει ιδιωτικά δικαιώματα,

• αποτελεί υπόσχεση του μεταφορέα ότι θα παραδώσει τα πράγματα στο λιμένα 
προορισμού,

• είναι αποδεικτικό της παραλαβής και φόρτωσης των πραγμάτων που αναγράφει και 
της κατάρτισης της σύμβασης μεταφοράς και των όρων της,

• περιέχει τα διακριτικά χαρακτηριστικά για την αναγνώριση των πραγμάτων όπως 
δηλώνονται πριν τη φόρτωση, τον αριθμό των δεμάτων ή τεμαχίων, την ποσότητα, 
το βάρος τους και την εξωτερική περιγραφή των πραγμάτων που παραδίδονται 
προς μεταφορά. 

Συνοψίζοντας, η θαλάσσια φορτωτική είναι ένα αξιόγραφο που ενσωματώνει τα δικαιώματα 
του φορτωτή. 

Άλλα έγγραφα στη διεθνή θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων αποτελούν: i) οι διαταγές παράδοσης 
που έχουν διάφορους τύπους και μορφές, αντιστοιχούν σε τμήμα της φορτωτικής και συντάσ-
σονται σε περίπτωση διάσπασης του φορτίου σε τμήματα, ii) το σημείωμα κράτησης θέσης που 
εξασφαλίζει την κράτηση χώρου σε πλοίο για τη μεταφορά φορτίου και iii) η απόδειξη παραλαβής 
ή δελτίο θαλάσσιας μεταφοράς που εκδίδεται συχνά στη θέση της φορτωτικής. 

Τα είδη της θαλάσσιας φορτωτικής είναι:

α) η φορτωτική φορτώσεως, η οποία εκδίδεται μετά τη φόρτωση και

β) η φορτωτική παραλαβής προς φόρτωση, η οποία εκδίδεται αμέσως μετά την παρα-
λαβή των πραγμάτων προς φόρτωση.

Οι Κανόνες Χάγης - Βίσμπυ καθιερώνουν ένα ελάχιστο όριο υποχρεωτικής ευθύνης του μετα-
φορέα με την έκδοση της φορτωτικής, που αφορά σε ζημιές από απώλεια ή βλάβη των πραγ-
μάτων. Εντούτοις, ο μεταφορέας μπορεί να συμφωνήσει με το φορτωτή, πριν να επέλθει η 
ζημιά, απαλλακτικές ρήτρες σχετικά με τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του μεταφορέα και του 
πλοίου, με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που θέτουν οι Κανόνες Χάγης - Βίσμπυ. 

Το ύψος της αποζημίωσης που οφείλει ο μεταφορέας υπολογίζεται με βάση την αξία που θα 
είχαν πράγματα του ιδίου γένους και ποιότητας στον τόπο προορισμού και κατά το χρόνο 
έναρξης της εκφόρτωσης, σύμφωνα με τη σύμβαση μεταφοράς. Ως βάση υπολογισμού 
αποτελεί η χρηματιστηριακή αξία των πραγμάτων ή αν δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός της, 
με βάση την τρέχουσα τιμή ή αν δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός της, με βάση τη συνήθη αξία 
των πραγμάτων. 



382

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα

Β. Οδική μεταφορά15 
Η Σύμβαση της Γενεύης ή CMR αφορά σε συμβάσεις οδικής μεταφοράς πραγμάτων στις οποίες 
ο τόπος παραλαβής και παράδοσης των πραγμάτων βρίσκεται σε διαφορετικά κράτη που το 
ένα τουλάχιστον είναι συμβαλλόμενο στη CMR. 

Η κατάρτιση της σύμβασης μεταφοράς, οι όροι της και η παραλαβή του φορτίου αποδεικνύο-
νται με τη σύνταξη δελτίου παράδοσης, το δελτίο παράδοσης CMR. 

Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, υποχρέωση σύνταξης του δελτίου παράδοσης φέρει 
ο αποστολέας, ο οποίος το υπογράφει και το παραδίδει στο μεταφορέα προκειμένου να το 
υπογράψει και να κατανείμει τα αντίτυπα. 

Το δελτίο παράδοσης CMR εκδίδεται σε τρία αντίτυπα. Το πρώτο αντίτυπο παραδίδεται στον 
αποστολέα, το δεύτερο συνοδεύει τα εμπορεύματα και το τρίτο κρατείται από το μεταφορέα.

Η κύρια λειτουργία που επιτελεί είναι να αποδεικνύει τη σύναψη της σύμβασης μεταφοράς. 
Επιπλέον, αν οι όροι της σύμβασης μεταφοράς έρχονται σε σύγκρουση με τους όρους του 
δελτίου παράδοσης, υπερισχύουν οι αναγραφόμενοι όροι στο δελτίο παράδοσης. Η μη ύπαρξη 
δελτίου παράδοσης δεν αναιρεί την κατάρτιση της σύμβασης μεταφοράς. Τέλος, η έλλειψη 
του δελτίου παράδοσης έχει ως επίπτωση ότι δεν εφαρμόζονται οι σχετικές με το δελτίο παρά-
δοσης διατάξεις της CMR.

Αξιοσημείωτο είναι ότι σύμφωνα με την αρχή του ατύπου των δικαιοπραξιών, υπάρχει η 
δυνατότητα να καταρτιστεί μια σύμβαση μεταφοράς προφορικά αλλά και ηλεκτρονικά.

I. Οι υποχρεώσεις του αποστολέα είναι: 

• να καταχωρεί ακριβή και πλήρη στοιχεία σχετικά με το φορτίο και τον παραλήπτη 
και ευθύνεται για απώλειες ή ζημιές λόγω των ανακριβών στοιχείων που παρέδωσε,

15 Κυρίαρχο ρόλο στην οδική μεταφορά κατέχει η Σύμβαση της Γενεύης του 1956 για τη διεθνή μεταφορά 
πραγμάτων ή η Σύμβαση CMR που αποτελεί συντομογραφία στα γαλλικά της Σύμβασης, δηλαδή «Convention 
relative au contrat de transport international de merchandises par route». Κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν 
559/1977, όπως τροποποιήθηκε με το Ν 1533/1985.

Παράδειγμα 
Κατά τη μεταφορά 100 τόνων φρούτων καταστρέφονται οι 30 τόνοι. Το ύψος της 
αποζημίωσης που θα καταβάλει ο μεταφορέας στο φορτωτή είναι: 

α) σε περίπτωση απώλειας (αν χαθούν τα φρούτα), σύμφωνα με την αξία που θα 
είχαν οι 30 τόνοι φρούτων στον τόπο προορισμού και κατά το χρόνο έναρξης 
της εκφόρτωσης, ενώ

β) σε περίπτωση βλάβης των φρούτων (αν φθάσουν μισοχαλασμένα), η απο-
ζημίωση είναι ίση με τη διαφορά της τιμής πώλησης των 30 τόνων μισοχαλα-
σμένων φρούτων στον τόπο προορισμού και της τιμής στην οποία θα είχαν 
πουληθεί χωρίς τη βλάβη (την αλλοίωση) στον τόπο προορισμού και στο 
χρόνο της εκφόρτωσης.

*
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II. Οι υποχρεώσεις του μεταφορέα είναι:

• κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, να ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων του 
δελτίου παράδοσης και την εμφανή κατάσταση των εμπορευμάτων και της συσκευ-
ασίας τους.

Ο μεταφορέας δεν υποχρεούται να ελέγχει την κατάσταση του περιεχομένου του φορτίου, 
εκτός αν ζητηθεί από τον αποστολέα. Ο μεταφορέας ευθύνεται για απώλεια ή ζημιά των εμπο-
ρευμάτων μεταξύ του χρόνου παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων. 

Ο μεταφορέας απαλλάσσεται της ευθύνης του, αν η απώλεια ή ζημιά προκλήθηκε από ελάτ-
τωμα του φορτίου, πράξη ή παράλειψη του αποστολέα, κακή φόρτωση ή συσκευασία και από 
ανωτέρα βία. 

Ειδικοί λόγοι απαλλαγής της ευθύνης του αποτελούν: (α) η χρησιμοποίηση ανοικτών, ακάλυπτων 
οχημάτων και (β) η έλλειψη ή ελαττωματική κατάσταση συσκευασίας εμπορευμάτων, που από τη 
φύση τους υπόκεινται σε φθορά, όταν δεν είναι συσκευασμένα. 

Ο μεταφορέας απαλλάσσεται της ευθύνης του μόνο αν αποδείξει ότι η προκληθείσα απώλεια 
ή ζημιά ή καθυστέρηση στην παράδοση των πραγμάτων προήλθε λόγω συνθηκών που δεν 
μπορούσε να αποτρέψει, ούτε να αποφύγει τις συνέπειές τους. 

III. Οι υποχρεώσεις του παραλήπτη είναι:

• κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων, να ελέγχει την κατάστασή τους και σε περί-
πτωση απώλειας ή βλάβης να κοινοποιεί τις επιφυλάξεις του στο μεταφορέα,

• να συσκευάζει με σωστό τρόπο τα εμπορεύματα και σε περίπτωση που η συσκευ-
ασία είναι ελαττωματική, ευθύνεται απέναντι στο μεταφορέα για ζημιές που 
προκλήθηκαν σε αυτόν ή το εμπόρευμά του ή προς άλλα πρόσωπα,

• απαλλάσσεται της ευθύνης για ζημιές που προκλήθηκαν στο φορτίο, αν το ελάτ-
τωμα ήταν γνωστό στο μεταφορέα και παρόλα αυτά, ο τελευταίος δεν επιφυλά-
χθηκε για αυτό στο δελτίο παράδοσης,

• να δίνει οδηγίες στο μεταφορέα όσες φορές οι συνθήκες εμποδίζουν την παράδοση 
των εμπορευμάτων στον καθοριζόμενο τόπο παράδοσης.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η ευθύνη του αποστολέα προϋποθέτει την ύπαρξη δελτίου 
παράδοσης CMR και ότι είναι αντικειμενική, δηλαδή ανεξάρτητη από πταίσμα.

Μελέτη Περίπτωσης
Σε μια σύμβαση διεθνούς μεταφοράς πραγμάτων, ο αποστολέας παραδίδει τα 
εμπορεύματα στο μεταφορέα παραλαμβάνοντας συγχρόνως το δελτίο παράδοσης 
CMR. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς προκλήθηκε βλάβη στα πράγματα λόγω 
ελαττωματικής συσκευασίας τους. Απαλλάσσεται της ευθύνης ο αποστολέας αν η 
βλάβη που επήλθε στα εμπορεύματα δεν οφείλεται σε δόλο ή αμέλειά του;

*
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16 Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 29-1-1930 για την ενοποίηση διατάξεων σχετικών με τις διε-
θνείς αεροπορικές μεταφορές που κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν 596/1937. Συμπληρώνεται κυρίως με το 
πρωτόκολλο της Γουατεμάλας της 8-3-1971 και το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ που κυρώθηκαν στην Ελλάδα 
με το Ν 1778/1988.

• αν η απώλεια ή βλάβη των εμπορευμάτων δεν είναι εμφανής τότε η κοινοποίηση 
των επιφυλάξεων στο μεταφορέα, πρέπει να λάβει μέρος εντός επτά εργάσιμων 
ημερών και με έγγραφο τύπο,

• αν ο παραλήπτης δεν κοινοποίησε τις επιφυλάξεις του σχετικά με την απώλεια ή 
ζημιά των εμπορευμάτων τότε θεωρείται ότι το εμπόρευμα παρελήφθη από τον 
παραλήπτη στην κατάσταση που αναφέρει το δελτίο παράδοσης και ο παραλήπτης 
φέρει πλέον το βάρος να αποδείξει ότι το εμπόρευμα υπέστη βλάβη κατά τη διάρ-
κεια της μεταφοράς. 

Γ. Αεροπορική μεταφορά16 
Διεθνής αεροπορική μεταφορά χαρακτηρίζεται κάθε μεταφορά στην οποία το σημείο αναχώ-
ρησης και το σημείο προορισμού, ανεξάρτητα αν η μεταφορά διακόπτεται, βρίσκονται είτε στο 
έδαφος δύο κρατών που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση της Βαρσοβίας, είτε στο έδαφος ενός μόνο 
κράτους, μόνο εάν συμφωνήθηκε σημείο στάθμευσης στο έδαφος άλλου κράτους ακόμα και 
αν το κράτος αυτό δεν έχει κυρώσει τη Σύμβαση της Βαρσοβίας.

Η Σύμβαση της Βαρσοβίας εφαρμόζεται σε αερομεταφορείς για μεταφορά εμπορευμάτων με 
αεροσκάφος. Απαραίτητο έγγραφο αποτελεί η έκδοση φορτωτικής αεροπορικής μεταφοράς, 
η οποία αποδεικνύει τη σύμβαση μεταφοράς, τους όρους της και την παραλαβή του φορτίου. 
Η φορτωτική εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, ένα για το μεταφορέα, ένα για τον παραλήπτη που 
συνοδεύει το μεταφερόμενο εμπόρευμα και ένα για τον αποστολέα. Σε περίπτωση που δεν 
εκδοθεί φορτωτική, η σύμβαση μεταφοράς μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα αποδεικτικά 
μέσα όπως μάρτυρες. 

I. Οι κύριες υποχρεώσεις του αεροπορικού μεταφορέα είναι:

• να εκδίδει τη φορτωτική και να παρέχει στον αποστολέα όλα τα απαιτούμενα 
έγγραφα και τις πληροφορίες,

• να ειδοποιεί τον παραλήπτη για την άφιξη των εμπορευμάτων στον τόπο προορισμού,

• σε περίπτωση που η εκτέλεση των εντολών του αποστολέα είναι αδύνατη, ο μετα-
φορέας πρέπει αμέσως να τον ενημερώσει γι αυτό. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης της μεταφοράς των εμπορευμάτων, ο αεροπορικός μεταφο-
ρέας οφείλει αποζημίωση ενώ απαλλάσσεται της υποχρέωσης αποζημίωσης όταν συντρέχουν 
ορισμένοι λόγοι όπως: 

• αμφισβήτηση ποιότητας ή ατέλεια του εμπορεύματος, 

• ελαττωματική συσκευασία από διαφορετικό πρόσωπο και όχι από το μεταφορέα και

• πράξεις της δημόσιας αρχής που αφορούν στην είσοδο, την έξοδο και τη διαμετα-
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κόμιση του εμπορεύματος.

II. Τα κύρια δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του αποστολέα είναι:

• το δικαίωμα να διαθέτει το μεταφερόμενο εμπόρευμα (π.χ. αποσύροντάς το στο 
αεροδρόμιο αναχώρησης ή προορισμού) μέχρι να φθάσει στο σημείο προορισμού 
με την προϋπόθεση ότι εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
σύμβαση μεταφοράς και επιπλέον δε ζημιώνει το μεταφορέα,

• να δηλώνει ακριβή και χωρίς ελλείψεις στοιχεία που αφορούν στο εμπόρευμα και που 
σημειώνονται από αυτόν στη φορτωτική, ενώ σε περίπτωση που είναι ανακριβή δημι-
ουργείται ευθύνη του αποστολέα για αποκατάσταση κάθε ζημιάς που έχει επέλθει. 

III. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του παραλήπτη είναι:

• να ζητήσει από το μεταφορέα από τη στιγμή της άφιξης των εμπορευμάτων να του 
παραδώσει το εμπόρευμα, εφόσον πληρώσει το κόμιστρο, δηλαδή το οφειλόμενο 
για τη μεταφορά ποσό αλλά και ενδεχόμενα άλλα έξοδα, 

• σε περίπτωση ζημιάς των πραγμάτων, οφείλει να απευθύνει στο μεταφορέα 
διαμαρτυρία μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες από την παραλαβή των πραγμάτων 
ή, σε περίπτωση καθυστέρησης μέσα σε είκοσι μία ημέρες από την ημέρα που τα 
πράγματα θα έπρεπε να είχαν τεθεί στη διάθεση του παραλήπτη. Η διαμαρτυρία 
μπορεί να γίνει γραπτά ή προφορικά.

Δ. Σιδηροδρομική μεταφορά17 
Σιδηροδρομικές μεταφορές χαρακτηρίζονται οι μεταφορές που αφορούν σε διαδρομές που 
γίνονται βάσει εκδιδόμενης φορτωτικής, εισιτηρίου ή δελτίου αποσκευών και περιλαμβάνουν 
διαδρομή από ένα κράτος σε ένα άλλο.

Η COTIF εφαρμόζεται σε περίπτωση διεθνούς σύμβασης μεταφοράς πραγμάτων (COTIF-CIM) 
και αποσκευών (COTIF-CIV). 

Βασικός στόχος της είναι η ενοποίηση των ρυθμίσεων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές στην 
Ευρώπη. 

Η COTIF-CIM από τότε που τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα υπερισχύει κάθε άλλου γενικού ή αντί-
θετου νόμου αποτελώντας αναγκαστικό δίκαιο για τα συμβαλλόμενα κράτη. 

Απαραίτητο έγγραφο που διέπει τη διεθνή σιδηροδρομική μεταφορά πραγμάτων αποτελεί η 
φορτωτική CIM. Η έκδοση και παράδοση της φορτωτικής CIM καθώς και του εμπορεύματος, 
αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την κατάρτιση της σύμβασης μεταφοράς. Κατά 
συνέπεια, η φορτωτική CIM αποτελεί έγγραφο απόδειξης ότι υφίσταται η σύμβαση και δεν 
μπορεί να αντικατασταθεί με άλλο έγγραφο. Εκτός από το πρωτότυπο έγγραφο της φορτω-

17 Κυρίαρχο ρόλο στις διεθνείς συμβάσεις σιδηροδρομικής μεταφοράς πραγμάτων έχει η Σύμβαση COTIF της 
9-5-1980 που τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα με το Ν 1593/1986 και το Πρωτόκολλο Vilnius της 3-6-1999 που 
κυρώθηκε με το Ν. 3646/2008. Η COTIF αποτελεί γαλλική συντομογραφία της Σύμβασης, δηλαδή Convention 
relative aux transports internationaux ferroviaires.
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τικής, εκδίδεται και ένα αντίγραφο για τον αποστολέα είτε με τη θέση της σφραγίδας του 
σταθμού, είτε με την αποτύπωση της λογιστικής μηχανής.

Παρόλο που το αντίγραφο επιτελεί την ίδια αποδεικτική λειτουργία με το πρωτότυπο, εντού-
τοις, δεν αναπληρώνει τη φορτωτική CIM. Η κατοχή του αντιγράφου επιτρέπει στον παραλήπτη 
να ασκήσει τα δικαιώματά του ως τρίτο δικαιούμενο πρόσωπο μόνο μετά την άφιξη των εμπο-
ρευμάτων στο σταθμό προορισμού.

Τα βασικά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του αποστολέα είναι:

• να παραδίδει τα εμπορεύματα κατάλληλα συσκευασμένα στον τόπο αποστολής, 

• να συμπληρώνει με ακρίβεια τη φορτωτική CIM λόγω της ευθύνης του απέναντι στο 
μεταφορέα για ανακριβείς εγγραφές στη φορτωτική και να επισυνάπτει τα απαραί-
τητα έγγραφα για τη μεταφορά και παράδοση των πραγμάτων,

• ο αποστολέας ή ο παραλήπτης να καταβάλλουν τα κόμιστρα και τα τέλη μεταφοράς 
στο σιδηρόδρομο,

• ο αποστολέας ή ο παραλήπτης έχουν δικαίωμα τροποποίησης της διεθνούς σύμβασης 
σιδηροδρομικής μεταφοράς.

Οι βασικές υποχρεώσεις και δικαιώματα του μεταφορέα:

• πρώτα ελέγχει τα εμπορεύματα και στη συνέχεια τα παραλαμβάνει για μετα-
φορά και σφραγίζει τη φορτωτική σημειώνοντας πάνω σε αυτή τυχόν επιφυλάξεις 
του σχετικά με την εξωτερική εμφάνιση και κατάσταση του φορτίου καθώς και τη 
συσκευασία του, 

• από το χρόνο παραλαβής έως το χρόνο παράδοσης ευθύνεται για απώλεια, ζημιά 
και καθυστέρηση στην παράδοση,

• η παραπάνω ευθύνη είναι αντικειμενική, δηλαδή ανεξάρτητη από δόλο ή αμέλεια, 
ενώ εκλείπει σε περίπτωση ανωτέρας βίας, 

• παραδίδει τα πράγματα στον τόπο προορισμού στον παραλήπτη τους,

• αν ανακύψουν εμπόδια στην παράδοση του φορτίου, ο μεταφορέας οφείλει να 
ζητήσει οδηγίες από τον αποστολέα.

Η υποχρέωση φόρτωσης ανήκει είτε στο μεταφορέα, είτε στον αποστολέα μετά από συμφωνία 
των μερών που καταχωρίζεται στη φορτωτική CIM ή αν δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία, η 
υποχρέωση φόρτωσης ρυθμίζεται από το δίκαιο που διέπει το σταθμό αποστολής. 

Απαλλαγή της ευθύνης του μεταφορέα

Ο μεταφορέας απαλλάσσεται της ευθύνης του αν η ζημιά ή βλάβη προήλθε: 

• από ελάττωμα του εμπορεύματος,

• από πταίσμα ή εντολή του δικαιούχου,

• από περιστατικά που ο σιδηροδρόμος δεν μπορούσε να αποφύγει,

• από μεταφορά που έγινε σε ανοικτό βαγόνι λόγω έλλειψης ή ελαττωματικότητας 
της συσκευασίας του εμπορεύματος ή ελαττωματικότητας στη φόρτωση. 
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Ο μεταφορέας που ισχυρίζεται την απαλλαγή της ευθύνης του φέρει και το βάρος απόδειξής της. 

Επισήμανση

Για εξαγωγές προϊόντων σε τρίτες χώρες υπάρχουν πρόσθετες υποχρεώσεις. Περισσότερες 
πληροφορίες ενδεικτικά παρέχονται στις παρακάτω ιστοσελίδες:

Α. Για την Ελλάδα:

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ) – (Σχετικά με τη διακίνηση εμπορευμάτων σε 
τρίτες χώρες). Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.acsmi.gr

Β. Για την Κύπρο:

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Από τις παρερχόμενες υπηρεσίες 
υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της «Υπηρεσίας Εμπορίου»). Διαθέσιμο στη διεύ-
θυνση: http://www.mcit.gov.cy

10.6 Επίλυση διεθνών εμπορικών διαφορών

10.6.1 Εισαγωγή
Οι εντεινόμενες διεθνείς εμπορικές συναλλαγές έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των 
διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των συναλλασσόμενων. Επομένως, καθίσταται αναγκαία η 
εξεύρεση μιας δίκαιης και εναρμονισμένης με τα συμφέροντα των μερών διαδικασίας επίλυσης 
των διαφορών αυτών. 

Η πλέον συνήθης μορφή επίλυσης διαφορών στις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές είναι η διαι-
τησία. Η δυνατότητα συνομολόγησης διαιτητικών ρητρών απορρέει από την ελευθερία των 
συμβαλλόμενων μερών να καθορίζουν το περιεχόμενο της συμβατικής τους σχέσης σύμφωνα 
με την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων.

Η δικαστική επίλυση των διαφορών αποτελεί ένα παράλληλο και λειτουργικά ισοδύναμο 
σύστημα. Νέες εναλλακτικές μέθοδοι διαπραγμάτευσης και επίλυσης διαφορών εμφανίζονται: 
η διαμεσολάβηση, η συμφιλίωση και η μορφή Διαιτησία/Διαμεσολάβηση. 

10.6.2 Η δικαστική επίλυση των διεθνών εμπορικών διαφορών18 

Α. Η αναγνώριση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο19  
I. Βασικός κανόνας είναι ότι τα πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στο έδαφος κράτους 

18 Η επίλυση των διεθνών εμπορικών διαφορών σε κοινοτικό επίπεδο διέπεται από τον Κανονισμό Βρυξέλλες 
I που ρυθμίζει τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές 
υποθέσεις, τoν Κανονισμό Ρώμη I που ρυθμίζει το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές και επιπλέον 
τον Κανονισμό 805/2004 που θεσπίζει ενιαίο ευρωπαϊκό τίτλο για τις μη αμφισβητούμενες αξιώσεις.

19 Ο Κανονισμός Βρυξέλλες Ι καθορίζει τους κανόνες που διέπουν τη διεθνή δικαιοδοσία των δικαστηρίων σε 
αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Αποτελεί μετεξέλιξη της Σύμβασης των Βρυξελλών της 27.9.1968.

http://www.acsmi.gr
http://www.mcit.gov.cy


388

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα

μέλους ενάγονται ενώπιον των δικαστηρίων αυτού του κράτους, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά 
τους. Επομένως, αρμόδιο δικαστήριο για να δικάσει μια διαφορά, σύμφωνα με τον Κανονισμό, 
είναι αυτό της κατοικίας του εναγόμενου (ενός από τους διαδίκους) κατά το χρόνο άσκησης της 
αγωγής. Επιπλέον, είναι δυνατή και η συμφωνία παρέκτασης. 

Συμφωνία παρέκτασης ή ρήτρα παρέκτασης είναι η συμφωνία με την οποία ένα αναρμόδιο 
δικαστήριο καθίσταται αρμόδιο. Η δυνατότητα επιλογής δικαστηρίου ενός κράτους μέλους 
που δε συνδέεται με την εμπορική συναλλαγή απορρέει από την ελευθερία των συμβά-
σεων. Συμφωνία παρέκτασης δεν είναι δυνατή, μεταξύ άλλων, σε περιπτώσεις αποκλειστικής 
διεθνούς δικαιοδοσίας. 

Αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η κατοικία, υπάρχει:

1. σε υποθέσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων και μισθώσεων ακινήτων, τα 
δικαστήρια του κράτους μέλους της τοποθεσίας του ακινήτου.

2. σε θέματα κύρους, ακυρότητας ή λύσης εταιριών ή άλλων νομικών προσώπων ή 
ενώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων ή κύρους αποφάσεων των οργάνων τους, 
τα δικαστήρια του κράτους στο οποίο η εταιρία, το νομικό πρόσωπο ή η ένωση 
έχουν την έδρα τους. Προκειμένου να καθορισθεί η έδρα, το δικαστήριο εφαρμόζει 
τους ιδιωτικού δικαίου διεθνείς κανόνες του.

3. σε θέματα κύρους των καταχωρίσεων σε δημόσια βιβλία, τα δικαστήρια του κράτους 
μέλους στο έδαφος του οποίου τηρούνται τα βιβλία αυτά.

4. σε θέματα καταχώρισης ή κύρους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων, σχεδίων 
και προτύπων και άλλων ανάλογων δικαιωμάτων τα οποία επιδέχονται κατάθεση 
ή καταχώριση, τα δικαστήρια του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου η κατά-
θεση ή η καταχώριση ζητήθηκε, πραγματοποιήθηκε, ή θεωρείται ότι πραγματοποι-
ήθηκε σύμφωνα με κοινοτικό νομοθέτημα ή με διεθνή σύμβαση.

II. Δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων20  

Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων τα οποία συμπεριλαμ-
βάνουν όλα τα μέτρα που έχουν ως σκοπό την εξασφάλιση του δικαιώματος που αποτελεί τη 
βάση της εμπορικής συναλλαγής. 

20  Σύμφωνα με τον Κανονισμό Βρυξέλλες Ι.

Μελέτη Περίπτωσης
Κατά τη διάρκεια σύναψης σύμβασης διεθνούς μεταφοράς πραγμάτων o μεταφορέ-
ας (μια Ιταλική εταιρία) προτείνει στο φορτωτή (μια Ισπανική εταιρία) ως όρο ότι σε 
περίπτωση διαφοράς που τυχόν ανακύψει στο μέλλον ως προς τις χρηματικές υπο-
χρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση, αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς 
καθίστανται τα ελληνικά δικαστήρια. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Βρυξέλλες Ι, είναι 
νόμιμος ένας τέτοιος επιμέρους όρος στη σύμβαση που καταρτίζουν με δεδομένο 
ότι δεν έχουν κανέναν απολύτως δεσμό (νομικό ή πραγματικό) με την Ελλάδα;

*
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Τα ασφαλιστικά μέτρα που προβλέπονται από το δίκαιο ενός κράτους μέλους μπορούν να 
ζητηθούν από τις δικαστικές αρχές του κράτους αυτού, έστω και αν δικαστήριο άλλου κράτους 
μέλους έχει διεθνή δικαιοδοσία για την ουσία της υπόθεσης.

Β. Βασικές αρχές που διέπουν την αναγνώριση και την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 
Η διεθνής αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων αποτελούν τη σπουδαιότερη εκδή-
λωση της δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Η έλλειψη αναγνώρισης και εκτέ-
λεσης δικαστικών αποφάσεων θα οδηγούσε σε αδυναμία ικανοποίησης της απαίτησης μεταξύ 
δύο προσώπων που έχουν την κατοικία ή εταιρίες που έχουν την έδρα τους σε αλλοδαπή χώρα. 
Οι βασικές αρχές που τις διέπουν είναι:

• Η αναγνώριση δικαστικής απόφασης, σε άλλο κράτος μέλος σε σχέση με το κράτος από 
το οποίο εκδόθηκε, πραγματοποιείται χωρίς ιδιαίτερη διαδικασία. Ο ενδιαφερόμενος 
διάδικος έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί απόφαση που εκδόθηκε σε ένα κράτος μέλος 
ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου άλλου κράτους μέλους ή και διοικητικής αρχής.

• Η εκτέλεση μιας δικαστικής απόφασης σε άλλο κράτος μέλος προϋποθέτει: α) 
αίτηση του ενδιαφερόμενου προκειμένου να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση. 
Ο ενδιαφερόμενος διάδικος πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο της απόφασης στο 
κράτος εκτέλεσης της απόφασης και β) η απόφαση πρέπει να είναι εκτελεστή στη 
χώρα έκδοσής της. Ειδικότερα, στην Ελλάδα για να εκτελεστεί μια αλλοδαπή δικα-
στική απόφαση απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου στο αρμόδιο δικαστήριο. 

Συμπερασματικά, αν εκδοθεί απόφαση σε κράτος μέλος για μια διαφορά, είναι απαράδεκτη η 
διεξαγωγή νέας δίκης για την ίδια διαφορά σε άλλο κράτος μέλος. Η εκτέλεση μιας απόφασης 
προϋποθέτει ότι είναι εκτελεστή στη χώρα έκδοσής της. 

Γ. Η άμεση εκτέλεση των κοινοτικών αποφάσεων σε όλα τα κράτη μέλη21  
Η Ε.Ε. στοχεύει στη θέσπιση Ευρωπαϊκού Εκτελεστού Τίτλου (ΕΕΤ) για τις μη αμφισβητούμενες 
αξιώσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των δικαστικών αποφάσεων 
ή δικαστικών συμβιβασμών και δημοσίων εγγράφων στα κράτη μέλη. Δεν πρόκειται κατά 
κυριολεξία για Ευρωπαϊκό Εκτελεστό Τίτλο γιατί δεν προέρχεται από ευρωπαϊκά όργανα, αλλά 
για εθνικό τίτλο εκδιδόμενο από τα εθνικά όργανα. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου είναι ότι: 

i) αφορά μόνο ληξιπρόθεσμες (απαιτητές) και μη αμφισβητούμενες χρηματικές αξιώ-
σεις σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Εφαρμόζεται σε δικαστικές αποφάσεις, 
δικαστικούς συμβιβασμούς και δημόσια έγγραφα.

ii) ο δανειστής που έχει έναν ευρωπαϊκό εκτελεστό τίτλο μπορεί να εκτελέσει σε άλλο 
κράτος μέλος χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας. Επομένως, καταρ-
γείται η διαδικασία κήρυξης της εκτελεστότητας του αλλοδαπού εκτελεστού τίτλου.

21  Σύμφωνα με τον Κανονισμό 805/2004.
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iii) το κράτος προέλευσής της και όχι το κράτος εκτέλεσης ορίζει τις προϋποθέσεις 
ελεύθερης κυκλοφορίας των δικαστικών αποφάσεων. 

Η δικαστική απόφαση, που έχει πιστοποιηθεί ως ΕΕΤ, εκτελείται με τους ίδιους όρους όπως 
κάθε εθνική απόφαση που έχει εκδοθεί στο κράτος εκτέλεσης. 

Στη συνέχεια, για να εκτελεστεί η δικαστική απόφαση σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος 
έκδοσης της απόφασης πρέπει να προσκομισθούν τα παρακάτω έγγραφα:

• αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που έχει πιστοποιηθεί ως ΕΕΤ (επίσημη 
επικύρωση),

• αντίγραφο του ΕΕΤ και 

• μετάφρασή του στην επίσημη γλώσσα του κράτους εκτέλεσης. 

Το αρμόδιο δικαστήριο στο κράτος μέλος εκτέλεσης μπορεί, υπό ορισμένους όρους, να αρνηθεί 
την εκτέλεση αν η απόφαση δε συμβιβάζεται με απόφαση που έχει εκδοθεί προηγουμένως 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος ή σε τρίτο κράτος. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί επίσης να 
αναστείλει ή να περιορίσει την εκτέλεση.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο ΕΕΤ ικανοποιεί τα συμφέροντα του δανειστή γιατί επιτυγ-
χάνει γρήγορη και αποτελεσματική εκτέλεση της απόφασης στο εξωτερικό. Σε αντιδιαστολή με 
το δανειστή, η προστασία του οφειλέτη είναι ανεπαρκής γιατί τα δικαστήρια της χώρας προέ-
λευσής του δε νομιμοποιούνται να ελέγξουν την πιστοποίηση του αλλοδαπού δικαστηρίου επί 
της απόφασης. Επιπλέον, ο οφειλέτης επιβαρύνεται με το κόστος της διεξαγωγής μιας δίκης 
στο εξωτερικό. Η θέσπιση του ΕΕΤ σημαίνει, τελικά, την κατάργηση της διαδικασίας κήρυξης 
μιας αλλοδαπής απόφασης εκτελεστής και αδυναμία να προσβληθεί η αναγνώρισή της.

Δ. Η κήρυξη της εκτελεστότητας σύμφωνα με τη Σύμβαση του Λουγκάνο22  
Η Σύμβαση του Λουγκάνο διατηρεί αμετάβλητη τη διαδικασία αναγνώρισης και κήρυξης μιας 
απόφασης ως εκτελεστής που ισχύει στο ενωσιακό δίκαιο. 

Αποτελεί, δηλαδή, ένα διεθνές συμβατικό κείμενο που ισχύει παράλληλα με τον Κανονισμό 
Βρυξέλλες Ι για τις χώρες της ΕΣΕΖ δηλαδή την Ελβετία, τη Νορβηγία και την Ισλανδία που δε 
μπορούσαν να προσχωρήσουν σε αυτόν. 

Και τα δύο όμως συμβατικά κείμενα αποτελούν πολύτιμα εργαλεία του ευρωπαϊκού δικονο-
μικού συστήματος. 

22 Η Σύμβαση του Λουγκάνο που υπεγράφη στις 30.10.2007 επιχειρεί να αντικαταστήσει την ομώνυμη Σύμ-
βαση του 1988 με απώτερο στόχο την επίτευξη υψηλού βαθμού κυκλοφορίας των δικαστικών αποφάσεων 
μόλις κυρωθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν 2460/1997.
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10.6.3 Οι κυριότεροι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών

Α. Η διαιτησία
Εννοιολογικά γνωρίσματα της διαιτησίας

Η διαιτησία είναι ένας θεσμός επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, με τα ακόλουθα ουσιώδη χαρακτη-
ριστικά που συνάμα αποτελούν και στοιχεία διαφοροποίησης σε σχέση με τη δικαστική οδό:

i) να υπάρχει συμφωνία διαιτησίας ή ρήτρα διαιτησίας, συμφωνία δηλαδή ανάμεσα 
στα συμβαλλόμενα μέρη από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια η βούλησή τους 
να προσφύγουν σε διαιτησία, το είδος των διαφορών που θέλουν να υπαγάγουν σε 
αυτή και το τελεσίδικο της διαιτητικής απόφασης. Από την ύπαρξη συμφωνίας διαι-
τησίας, που περιέχεται ως όρος στην κύρια σύμβαση, προκύπτει ότι τα μέρη παραι-
τούνται σιωπηρά από το δικαίωμα να προσφύγουν στα εθνικά δικαστήρια.

ii) η επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου για την επίλυση της διαφοράς καθορίζεται από 
τα μέρη. Αυτό αποτελεί απόρροια της φύσης της σύμβασης διαιτησίας ως δικαιο-
δοτικής. Στο σύγχρονο δίκαιο της διαιτησίας εφαρμόζεται το δίκαιο της έδρας του 
διαιτητικού δικαστηρίου, δηλαδή όπου αποφάσισαν τα μέρη ότι θα εδρεύει ή θα 
συνεδριάζει το διαιτητικό δικαστήριο.

iii) το δικαίωμα να διορίζουν καθένα από τα μέρη από ένα διαιτητή. Επομένως, έχουν 
τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξουν έμπειρους και εξειδικευμένους διαιτητές. 

iv) η ελαστικότητα της διαιτητικής διαδικασίας κατά την οποία οι διαιτητές μπορούν να 
προσαρμόζουν τους δικονομικούς κανόνες στην εκδικαζόμενη διαφορά. Παραδείγματος 
χάρη, να απαγορεύσουν τη διεξαγωγή της δίκης σε δημόσια συνεδρίαση προκειμένου 
να προστατέψουν επαγγελματικά μυστικά ή απόρρητα θέματα της επιχειρηματικής 
τους δράσης. 

v) συνήθως, απουσιάζει η δυνατότητα των μερών να προσφύγουν σε δευτεροβάθμιο 
έλεγχο της διαιτητικής απόφασης επιλύοντας γρήγορα και οριστικά τη διαφορά τους. 

vi) η δυνατότητα να ακυρωθεί η διαιτητική απόφαση σε περίπτωση παραβίασης θεμελι-
ωδών δικαιωμάτων ή σε περίπτωση που οι όροι της συμφωνίας διαιτησίας προσβάλ-
λουν κανόνες δημόσιας τάξης. Οι εθνικές νομοθεσίες παρέχουν το δικαίωμα να 
ασκηθεί αίτηση ακύρωσης της διαιτητικής απόφασης στα εθνικά δικαστήρια. 

Οι ομοιότητες της διαιτησίας με τη δικαστική (δικαιοδοτική) λειτουργία:

i) ενεργοπιούνται με αίτηση ενός εκ των μερών,

ii) τα δικαιοδοτικά όργανα διέπονται από τις αρχές της αμεροληψίας, της αντικειμενι-
κότητας και κυρίως της ανεξαρτησίας,

iii) η διαφορά εκδικάζεται με βάση θεμελιώδεις δικονομικές αρχές, όπως την αρχή της 
ισότητας και την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης,

iv) αναπτύσσουν δεσμευτικότητα και εφόσον επιδικάζεται χρηματική απαίτηση αποτε-
λούν εκτελεστό τίτλο (μετά την άσκηση ή την πάροδο προθεσμίας για την άσκηση 
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ένδικων μέσων, εφόσον τέτοια προβλέπονται στη σχετική συμφωνία). 

Πηγές δικαίου της διαιτησίας

Οι σημαντικότερες διεθνείς συμβάσεις και κείμενα που διέπουν τη διαιτησία είναι: 

• Η Σύμβαση της Νέας Υόρκης της 10.6.1958 για την αναγνώριση και την εκτέλεση 
αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων. Είναι αναμφισβήτητα το πιο σημαντικό διεθνές 
συμβατικό κείμενο διαιτησίας τόσο από άποψη περιεχομένου όσο και από άποψη 
ευρείας αποδοχής από τη διεθνή κοινότητα. 

• Ο Πρότυπος Νόμος της UNITRAL του 1985, που εκπονήθηκε από την Επιτροπή των 
Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNITRAL). Ο Πρότυπος Νόμος 
ενσωματώνεται νομοθετικά στα εθνικά δίκαια των κρατών. Η Ελλάδα είναι μια από 
τις χώρες που έχουν καταστήσει τον Πρότυπο Νόμο της UNITRAL εσωτερικό τους 
δίκαιο με μερικές τροποποιήσεις (Ν 2735/1999). Ο Πρότυπος Νόμος της UNITRAL 
του 2006 αναθεώρησε τον ομώνυμο του 1985.

• Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση της Γενεύης που υπογράφηκε το 1961. Η σπουδαιότητά της 
έγκειται στο ότι πραγματεύεται ζητήματα που δε ρυθμίζονται με σαφήνεια από 
πολλά εθνικά δίκαια και ότι παρέχει τη δυνατότητα προσφυγής σε εμπορικά επιμε-
λητήρια για την επίλυση προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν κατά τη διαδικασία, 
όπως σε περίπτωση άρνησης ενός εκ των διαδίκων να ορίσει διαιτητή.

Αξιοπρόσεκτο είναι ότι ο Κανονισμός Βρυξέλλες Ι εξαιρεί ρητά από το πεδίο εφαρμογής του τις διαι-
τητικές αποφάσεις με στόχο να αποφύγει τη σύγκρουση κυρίως με τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης.

Θεσμική και ad hoc διαιτησία

Στην πράξη, οι περισσότερες διεθνείς εμπορικές διαιτησίες πραγματοποιούνται υπό την 
εποπτεία ενός Κέντρου Διεθνούς Διαιτησίας, το οποίο δε δικάζει τη διαφορά αλλά απλά 
επιβλέπει τη διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι η διαιτησία διέπεται από τους Κανόνες Διαιτησίας 
του Κέντρου αυτού. Οι Κανόνες Διαιτησίας είναι συλλογές κανόνων για τη διεξαγωγή της 
διαιτησίας.

Τα πιο γνωστά κέντρα διαιτησίας είναι:

• Το Κέντρο Διεθνούς Διαιτησίας του Λονδίνου (London Court of International 
Arbitration – LCIA).

• Το Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Διαφορών του Αμερικανικού Συνδέσμου Διαιτησίας 
(American Arbitration Association International Centre for Dispute Resolution AAA ICDR).

• Το Κέντρο Διαιτησίας του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Στοκχόλμης (Stockholm 
Chamber of Commerce – ICC).

• Το Κέντρο Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (International Chamber 
of Commerce – ICC) που έχει την έδρα του στο Παρίσι. Αποτελεί το αρχαιότερο και 
ένα από τα εγκυρότερα κέντρα διαιτησίας διεθνώς.
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Εκτός όμως από τη δυνατότητα των διαδίκων να καταφεύγουν σε κέντρα διαιτησίας (θεσμική 
διαιτησία), υπάρχει και η δυνατότητα να υπαγάγουν τη διαφορά σε ανεξάρτητους διαιτητές (ad 
hoc διαιτησία). Σε αυτή καταφεύγουν κυρίως μεγάλες εταιρίες ή κράτη λόγω της δυσκολίας οργά-
νωσης της διαιτητικής διαδικασίας που απαιτεί μακροχρόνια εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση.

Συμπερασματικά, στις διεθνείς συναλλαγές τα μέρη καταφεύγουν ολοένα και περισσότερο στη 
θεσμική διαιτησία, επωφελούμενα από την οργάνωση και την εμπειρία ενός κέντρου διαιτη-
σίας που διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή της διαιτητικής δίκης. Η ελαστικότητα και η μυστι-
κότητα που διέπουν τη διαδικασία, αποτελούν πλεονεκτήματα που προσελκύουν τις επιχειρή-
σεις προκειμένου να επιλύσουν τις διεθνείς εμπορικές διαφορές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελούν οι ναυτικές διαφορές που επιλύονται κατά κανόνα με διαιτησία.

23 Σε κοινοτικό επίπεδο η διαμεσολάβηση προβλέπεται στην Οδηγία 2008/52, η οποία έχει ενσωματωθεί στο 
ελληνικό δίκαιο με το Ν 3898/2010. Ενώ, η Διαιτησία/Διαμεσολάβηση είναι γνωστή διεθνώς ως Arb/Med που 
αποτελεί αγγλική συντομογραφία της μεθόδου, δηλαδή Arbitration/Mediation.

10.6.4 Η διαμεσολάβηση, η συμφιλίωση και η υβριδική μορφή Διαιτησία/
Διαμεσολάβηση23 
Η διαμεσολάβηση (mediation) και η συμφιλίωση (conciliation) αποτελούν αυτοτελείς μεθόδους 
διευθέτησης μιας ιδιωτικής διαφοράς:

Ι. Στη διαμεσολάβηση τα μέρη διορίζουν ένα τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο κοινής αποδοχής που 
είτε διευκολύνει τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας (διευκολυντική διαμεσολάβηση) είτε 
υποβάλλει μια πρόταση (εκτιμητική διαμεσολάβηση). Ο διαμεσολαβητής έχει ως αποστολή να 
υποβάλλει μια πρόταση διαμεσολάβησης για την επίλυση της διαφοράς με γνώμονα την εξεύ-
ρεση λύσης επικεντρωμένης στο συμφέρον των μερών ακόμα και αν απομακρύνεται από τη 
νομική θεώρηση της διαφοράς. Συναντά τα μέρη είτε ξεχωριστά είτε από κοινού προκειμένου 
να διαμορφώσει μια κοινά αποδεκτή λύση. Εφαρμόζεται με επιτυχία στον τομέα των κατανα-

Μελέτη Περίπτωσης
Ας υποθέσουμε ότι εργάζεστε ως υπάλληλος στο νομικό τμήμα μιας κυπριακής 
εταιρίας διεθνούς θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων με έδρα τη Λάρνακα. Η 
εταιρία βρίσκεται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη μιας σύμβασης 
διεθνούς μεταφοράς με ιταλική εταιρία που έχει την έδρα της στο Μπάρι. Κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης των ικανοτήτων σας, η εταιρία σας αναθέτει να συντάξε-
τε μια πρόταση για το αν πρέπει να συμπεριλάβει στην υπό κατάρτιση σύμβαση  
συγκεκριμένο τρόπο επίλυσης της διαφοράς και εφαρμοστέο δίκαιο προκειμένου 
να προστατευθεί από ενδεχόμενη μελλοντική διένεξη. Η πρότασή σας πρέπει:

(α) να είναι τεκμηριωμένη ως προς την επιλογή είτε δικαστικής είτε διαιτητικής 
οδού αλλά και ως προς τον τύπο που απαιτείται να περιβληθεί η επιμέρους 
συμφωνία επίλυσης της διαφοράς και 

(β) να προσδιορίζει το εφαρμοστέο δίκαιο.

*
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λωτικών διαφορών, σε πτωχευτικές και σε εργατικές διαφορές αναδεικνύοντας τον καίριο ρόλο 
που μπορεί να παίξει η διαμεσολάβηση στην επίλυση ιδιωτικών διαφορών.

ΙΙ. Η συμφιλίωση διαφοροποιείται συνήθως από τη διαμεσολάβηση ως προς το ότι η συμφι-
λίωση έχει συνήθως το χαρακτήρα απλής διευκόλυνσης. Τα όρια μεταξύ των δύο εναλλακτικών 
θεσμών είναι, πάντως, δυσδιάκριτα λόγω της ποικιλομορφίας τους και του ευρέως φάσματος 
που εμφανίζονται διεθνώς. 

ΙΙΙ. Μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα των δύο εναλλακτικών θεσμών είναι:

• η ταχύτητα και το κόστος των δύο αυτών μεθόδων είναι εμφανώς μειωμένα 
συγκριτικά με τις δαπάνες που απαιτεί η προσφυγή στα δικαστήρια,

• η ευελιξία στην ακολουθούμενη διαδικασία που είναι προσανατολισμένη στα 
συμφέροντα των μερών,

• το κλίμα εχεμύθειας που δημιουργείται λόγω της μη δημοσιοποίησης της 
διαδικασίας και

• η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από την αλματώδη αύξηση των εκδικαζό-
μενων ιδιωτικών διαφορών.

ΙV. Η μέθοδος Arb/Med (Διαιτησία/Διαμεσολάβηση) στην ουσία είναι μια σύνθεση στοιχείων 
των δύο μεθόδων, σε υβριδική μορφή. 

Σε περίπτωση που η διαμεσολάβηση αποτύχει έχει δύο μορφές:

• ο ίδιος ο διαμεσολαβητής αναλαμβάνει το ρόλο του διαιτητή. Αυτή η μορφή αρχίζει 
να εφαρμόζεται σε εργατικές διαφορές κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και

• ο διαμεσολαβητής τελειώνει τη διαδικασία διαμεσολάβησης οδηγώντας τη διαφορά 
στη διαιτησία.

Η πρώτη μορφή αμφισβητείται έντονα από το νομικό κόσμο με το επιχείρημα ότι το ίδιο άτομο 
που απέτυχε στο ρόλο του διαμεσολαβητή είναι δύσκολο να επιτύχει στο ρόλο του διαιτητή 
διατηρώντας την αμεροληψία της κρίσης του. 

Αντίθετα, η δεύτερη μορφή εμφανίζεται πιο αξιόπιστη γιατί είναι διακριτοί οι ρόλοι, αφενός 
του διαμεσολαβητή που προσπαθεί να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις ακόμη και μιλώντας 
με τη μια πλευρά χωρίς την παρουσία της άλλης και αφετέρου του διαιτητή που ακούει τις δύο 
πλευρές μαζί και εισηγείται μια απόφαση προκειμένου να επιλυθεί η διαφορά και όχι πρόταση 
για τη διευθέτησή της. 

Επισήμανση

Η επιλογή νομικού εκπροσώπου είναι σημαντική και τα βασικά κριτήρια επιλογής του συνδέονται 
με:

α) εξειδικευμένες γνώσεις,

β) εμπειρία σε σχετικά νομικά ζητήματα,

γ) δυνατότητα επικοινωνίας με συγκεκριμένο δικηγόρο.
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Παράλληλα, τίθεται ζήτημα του ύψους της αμοιβής. Η αμοιβή συμφωνείται ελεύθερα μεταξύ 
των συμβαλλόμενων μερών και μπορεί να υπολογίζεται είτε με βάση το χρόνο απασχόλησης, 
κατ’ αποκοπή, είτε ως ποσοστό επί της αξίας της επίδικης διαφοράς. Εξίσου σημαντική είναι η 
σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται μεταξύ πελάτη και δικηγόρου.  

10.7 Σύνοψη
Με στόχο την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας μέσω της διευκόλυνσης της διασυ-
νοριακής κυκλοφορίας μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε., προσδιορίζεται το νομικό πλαίσιο 
όπου πραγματώνεται η ελεύθερη εγκατάσταση των επιχειρήσεων, η ελεύθερη παροχή υπηρε-
σιών, η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων και η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων στην Ε.Ε.

Οι προαναφερόμενες τέσσερις θεμελιώδεις κοινοτικές ελευθερίες αποτελούν το ευρύ-
τερο πλαίσιο για την ευρωπαϊκή κινητικότητα εταιριών όπως της Ευρωπαϊκής Εταιρίας, του 
Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού και της Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρίας. Σε εθνικό 
επίπεδο αναλύονται οι βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία των εμπορικών εταιριών 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιλογή του προσφορότερου εταιρικού τύπου μεταξύ 
προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών.

Η λειτουργία και η επέκταση των προβλεπόμενων μορφών επιχειρηματικής οργάνωσης από την 
ευρωπαϊκή και την ελληνική έννομη τάξη καθίστανται αποτελεσματικότερες με τη δημιουργία 
ενός δικτύου προώθησης και διάθεσης των εμπορευμάτων τους με εμπορικούς συνεργάτες ως 
βοηθητικά πρόσωπα. Οι κύριες νομικές μορφές εμπορικής συνεργασίας όπως η εμπορική αντι-
προσωπεία, η εμπορική διανομή και η δικαιόχρηση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από αυτές αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων 
σε ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού. Επιπλέον, προσδιορίζονται τα κριτήρια που καθι-
στούν άκυρες συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό, τη 
νόθευση ή την παρεμπόδιση του ανταγωνισμού σε ελληνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Παράλληλα, επιχειρείται η ανάλυση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του πωλητή και 
του αγοραστή στις διεθνείς πωλήσεις εμπορευμάτων ή αγαθών. Σημαντική είναι εν προκει-
μένω η εφαρμογή των διεθνών κανόνων εμπορίου (incoterms) στις διεθνείς πωλήσεις κυρίως 
γιατί προσδιορίζουν το χρονικό σημείο όπου μεταφέρεται η ευθύνη και τα έξοδα από τον 
πωλητή στον αγοραστή κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Στις συμβάσεις διεθνούς μετα-
φοράς εμπορευμάτων ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ευθύνη του μεταφορέα και τους λόγους 
απαλλαγής της ευθύνης του καθώς και στα έγγραφα μεταφοράς.

Το τελευταίο μέρος πραγματεύεται τους τρόπους επίλυσης των διεθνών εμπορικών διαφορών 
και τις εναλλακτικές μεθόδους διαπραγμάτευσης και επίλυσης των διαφορών αυτών. 
Ειδικότερα, αναλύονται οι προϋποθέσεις αναγνώρισης και εκτέλεσης των δικαστικών αποφά-
σεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και η δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων, τα οποία 
συμπεριλαμβάνουν όλα τα μέτρα που έχουν ως σκοπό την εξασφάλιση των δικαιωμάτων που 
αποτελούν τη βάση της εμπορικής συναλλαγής. Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διεθνών εμπο-
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ρικών διαφορών σε σχέση με τη δικαστική αποτελούν η διαμεσολάβηση, η συμφιλίωση και η 
μορφή Διαιτησία/Διαμεσολάβηση. Η πλέον συνήθης, όμως, μέθοδος επίλυσης μιας διεθνούς 
εμπορικής διαφοράς είναι η διαιτησία.
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Ι. Λεξικό όρων
Ad hoc: λατινικός νομικός όρος που σημαίνει επί τούτου, κατάλληλος για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση.

Αγωγή: έχει διττή σημασία: α) σημαίνει την αίτηση έννομης προστασίας που υποβάλλεται 
στο δικαστήριο με σκοπό να διαγνωσθεί το προσβαλλόμενο ιδιωτικό δικαίωμα και να εκδοθεί 
δικαστική απόφαση και β) το έγγραφο με το οποίο ζητείται παροχή δικαστικής προστασίας. 
Πρόκειται για το δικόγραφο της αγωγής. 

Άμεση ισχύς των κοινοτικών ελευθεριών: η δυνατότητα κάθε πολίτη της Ένωσης να επικα-
λεστεί τις κοινοτικές ελευθερίες έναντι του κράτους μέλους που τις παραβιάζει. Επίσης, υπό 
προϋποθέσεις, είναι δυνατό να τις επικαλεστεί όταν την παραβίαση προκαλούν άλλοι ιδιώτες 
(άμεση τριτενέργεια των κοινοτικών ελευθεριών).

Αναγκαστική εκτέλεση: ο εξαναγκασμός του οφειλέτη προκειμένου να εκπληρώσει στο 
δανειστή την οφειλόμενη παροχή, για την οποία καταδικάστηκε με δικαστική απόφαση. Ο 
εξαναγκασμός επιτυγχάνεται μέσω της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης και με τη 
βοήθεια των οργάνων της πολιτείας. Όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης είναι ο δικαστικός 
επιμελητής (με αρμοδιότητα την εκτέλεση των εκτελεστών τίτλων π.χ. επιβάλλει κατάσχεση) 
και ο συμβολαιογράφος (ενεργεί δημόσιο πλειστηριασμό). Τη διαδικασία την κινεί ο δανειστής 
που επισπεύδει την εκτέλεση (επισπεύδων δανειστής) και στρέφεται κατά του οφειλέτη (καθ’ 
ου, δηλαδή κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση). 

Αναλογική εφαρμογή: μέθοδος ερμηνείας που προϋποθέτει νομοθετικό κενό. Όταν δεν 
υπάρχει ειδική διάταξη που διέπει ορισμένη περίπτωση  επιτρέπεται η αναλογία, η εφαρμογή 
μιας γενικότερης διάταξης που θα διέπει και αυτή την περίπτωση και άλλες ομοιογενείς.

Ανεξάρτητος: ο εμπορικός αντιπρόσωπος διατηρεί τη δική του επαγγελματική στέγη και μπορεί 
να απορρίψει τη σύναψη μιας σύμβασης αν οι τιμές δεν είναι συμφέρουσες. Δεν είναι, όμως, 
απόλυτα ανεξάρτητος γιατί οι τιμές πώλησης ορίζονται από τον αντιπροσωπευόμενο έμπορο. 

Ανωτέρα βία: γεγονότα που είναι αναπότρεπτα, απρόβλεπτα και εξωτερικά σε σχέση με τον 
οφειλέτη, δηλαδή ξένα προς τον κύκλο των επιχειρηματικών και οικονομικών δραστηριοτήτων 
του, όπως απεργία υπαλλήλων άλλης επιχείρησης από την οποία προμηθεύεται ο οφειλέτης 
εμπορεύματα. 

Αξιόγραφο: έγγραφο που ενσωματώνει ιδιωτικό δικαίωμα, συνδεδεμένο κατά τέτοιο αναπό-
σπαστο τρόπο με το έγγραφο, ώστε για την άσκηση του δικαιώματος να είναι απαραίτητη η 
κατοχή του εγγράφου. 

Απεριόριστη ευθύνη: η ευθύνη των ομόρρυθμων εταίρων είναι: α) προσωπική και απεριό-
ριστη, δηλαδή ευθύνονται όλοι οι εταίροι με ολόκληρη την περιουσία τους και β) ευθύνονται 
εις ολόκληρον, δηλαδή αλληλέγγυα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε εταίρος είναι υποχρεωμένος να 
εκπληρώσει ολόκληρο το χρέος εφόσον ο δανειστής της εταιρίας στραφεί εναντίον του.

Αρμόδιο δικαστήριο/Αρμοδιότητα: εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των ιδιωτικών διαφορών που 
εκδικάζονται από τα αστικά ή πολιτικά δικαστήρια η δικαιοδοτική λειτουργία κατανέμεται σε 
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κατηγορίες δικαστηρίων με βάση σταθερά κριτήρια όπως το είδος των εκδικαζόμενων διαφορών, 
η γεωγραφική κατανομή τους και η εξουσία κάθε επιμέρους δικαστηρίου. Ειδικότερα, καθ’ ύλη 
αρμοδιότητα ονομάζεται το ποσοστό της δικαιοδοσίας που ανήκει σε ορισμένο είδος δικαστη-
ρίου. Κατά τόπο αρμοδιότητα καλείται το ποσοστό της καθ’ ύλης αρμοδιότητας που ανήκει σε 
τοπικά ορισμένο δικαστήριο. Και λειτουργική αρμοδιότητα χαρακτηρίζεται η εξουσία κάθε επιμέ-
ρους δικαστηρίου ή δικαστικού υπαλλήλου κατά την εκδίκαση της ίδιας διαφοράς. 

Αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης: ο δικαστής οφείλει να ακούσει όλους τους διαδίκους πριν 
εκδώσει την απόφασή του. Πραγματώνεται με το δικαίωμα των διαδίκων να υποβάλλουν αιτή-
σεις, να λαμβάνουν γνώση των αιτήσεων των αντιδίκων και να τις αντικρούουν, το δικαίωμα να 
αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς τους ή να προσάγουν αποδεικτικά μέσα, κ.ά. 

Αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων: επιτάσσει κάθε πρόσωπο να ρυθμίζει τις προσωπικές 
και περιουσιακές σχέσεις του κατά τρόπο που να ανταποκρίνονται στην ελεύθερη βούλησή 
του. Αποτελεί εκδήλωση της αρχής της ιδιωτικής αυτονομίας. 

Αρχή της ισότητας (των διαδίκων): εκφράζεται ως ίση μεταχείρισή τους από το νόμο (ισονομία) 
και ως ίση μεταχείριση από το δικαστή (ισηγορία). Αποτελεί εκδήλωση της συνταγματικής 
επιταγής για ισότητα (άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος). 

Αρχή του ατύπου των δικαιοπραξιών: δεν απαιτείται τύπος (μέσο εξωτερίκευσης της δήλωσης 
βούλησης των μερών) για την κατάρτιση των συμβάσεων και σε περίπτωση αμφιβολίας η 
άτυπη σύμβαση είναι έγκυρη. Σε ορισμένες συμβάσεις, όμως, ο νόμος απαιτεί την τήρηση 
τύπου (π.χ. με συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο) με στόχο την προστασία όσων συναλ-
λάσσονται από απερίσκεπτες ενέργειες, τη διευκόλυνση των αποδείξεων και την προστασία 
τρίτων προσώπων. Δικαιοπραξία είναι η δήλωση βούλησης προκειμένου να επιτευχθεί συγκε-
κριμένο έννομο αποτέλεσμα. 

Αστική εταιρία: γνωρίσματά της είναι: α) η εταιρική σύμβαση καταρτίζεται άτυπα, ακόμα και 
σιωπηρά, β) οι συμβαλλόμενοι επιδιώκουν κοινό σκοπό. Η αστική εταιρία μπορεί να έχει οποιον-
δήποτε σκοπό, ιδίως οικονομικό, όχι όμως εμπορικό γιατί τότε θα είναι εμπορική εταιρία και γ) δεν 
είναι απαραίτητο γνώρισμά της η ύπαρξη περιουσίας, ούτε η επιδίωξη κερδοσκοπικού σκοπού.

Ασφαλιστικά μέτρα: επείγοντα μέτρα που περιλαμβάνουν αφενός όσα αποσκοπούν στην 
προσωρινή ρύθμιση της έννομης σχέσης και αφετέρου σε εκείνα που αποσκοπούν στην 
εξασφάλιση της μελλοντικής εκτέλεσης της απόφασης. Τα ασφαλιστικά μέτρα ανήκουν στην 
παροχή προσωρινής δικαστικής ή διαιτητικής προστασίας με την έννοια ότι ισχύουν μέχρι την 
έκδοση οριστικής απόφασης στην κύρια δίκη.

Ασφάλιστρο: κύρια υποχρέωση του λήπτη της ασφάλισης (δικαιούχου), καταβάλλεται σε 
μετρητά και είναι ένα εφάπαξ ή με δόσεις ποσό που αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση προκει-
μένου να αρχίσει η ασφαλιστική κάλυψη.

Ατομική διαχείριση και εκπροσώπηση στην ομόρρυθμη εταιρία: κάθε ομόρρυθμος εταίρος 
μπορεί μόνος του να δεσμεύει την εταιρία με αποτέλεσμα την προσωπική ευθύνη όλων των 
εταίρων (εκπροσωπευτική εξουσία). Ο ίδιος κανόνας ισχύει και στις εσωτερικές σχέσεις των 
εταίρων, δηλαδή ισχύει η ατομική διαχείριση (διαχειριστική εξουσία). 
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Άυλα αγαθά: τα αγαθά που παρουσιάζονται είτε ως αποτέλεσμα της πνευματικής δραστηριό-
τητας π.χ. εφευρέσεις, βιομηχανικά σχέδια, είτε ως σύμβολα επαγγελματικής δραστηριότητας 
π.χ. διακριτικά γνωρίσματα. 

Αφανής εταιρία: προσωπική εταιρία χωρίς νομική προσωπικότητα, στην οποία ο εταιρικός 
δεσμός εκδηλώνεται μόνο στις εσωτερικές σχέσεις των εταίρων, ενώ ως προς τις εξωτερικές 
σχέσεις δρα στο δικό του όνομα ένας εταίρος (εμφανής εταίρος) και όχι οι υπόλοιποι (αφανείς 
εταίροι). 

Γενικές αρχές του δικαίου: άγραφες πηγές που καλύπτουν τα κενά του γραπτού δικαίου, τα 
οποία δημιουργούνται λόγω της αυτονομίας της ευρωπαϊκής έννομης τάξης σε σχέση με τις αντί-
στοιχες εθνικές. Σε αυτές κατατάσσονται οι γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου, οι γενικές αρχές 
του ευρωπαϊκού δικαίου και οι γενικές αρχές που είναι κοινές στα δίκαια των κρατών μελών. 

Γενική συνέλευση: το ανώτατο όργανο της ανώνυμης εταιρίας. Συμμετέχουν όλοι οι μέτοχοι 
και οι αποφάσεις της εκφράζουν τη βούληση του νομικού προσώπου της εταιρίας. 

Δασμός - Δασμολόγιο: κάθε χρηματική επιβάρυνση που επιβάλλεται σε κάποιο προϊόν επειδή 
διαβαίνει τα εθνικά σύνορα. Το ποσοστό της επιβάρυνσης προσδιορίζεται με βάση ένα φορο-
λογικό συντελεστή και περιέχεται σε αντίστοιχο κατάλογο, που ονομάζεται δασμολόγιο. 

ΔΕΚ: Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ένα από τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Έχει καθήκον 
να διασφαλίζει την ορθή και ομοιόμορφη ερμηνεία και εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου 
σε όλη την Ε.Ε. Με έδρα το Λουξεμβούργο, το ΔΕΚ απαρτίζεται από ένα δικαστή από κάθε 
κράτος μέλος. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας που τέθηκε σε ισχύ την 1.12.2009, τα δικα-
στήρια (ΔΕΚ, Πρωτοδικείο και Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης) αποκτούν καινούργια ονόματα. 
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ενιαία δομή περιλαμβάνει το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), το Γενικό Δικαστήριο (ΓεΔΕΕ) και τα ειδικευμένα δικαστήρια (τα 
δικαιοδοτικά τμήματα μετονομάζονται σε ειδικευμένα δικαστήρια, αυτά υπάγονται στο ΓεΔΕΕ 
και είναι αρμόδια για την εκδίκαση προσφυγών που ασκούνται σε συγκεκριμένους τομείς π.χ. 
για υποθέσεις σημάτων).

Δεσπόζουσα θέση: η οικονομική ισχύς μιας επιχείρησης που της παρέχει την εξουσία είναι: 
α) να εμποδίζει έναν υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των ανταγωνιστών της στην αγορά και β) να 
επιδεικνύει μια ανεξάρτητη συμπεριφορά έναντι των ανταγωνιστών, των πελατών και των 
καταναλωτών. 

Δημόσια έγγραφα: έγγραφα που προέρχονται από δημόσια αρχή ή από αρχή που είναι εξου-
σιοδοτημένη για αυτό στο κράτος έκδοσής τους. 

Διάδικος: αυτός που ζητά δικαστική προστασία (ενάγων) καθώς και εκείνος εναντίον του 
οποίου ζητείται η προστασία αυτή (εναγόμενος), προκειμένου να διεξαχθεί δίκη για την 
επίλυση της διαφοράς αυτής.

Διακριτικός τίτλος: ονομασία ή παράσταση, πραγματική ή φανταστική, που χρησιμοποιείται 
στις συναλλαγές για να διακρίνει, συνήθως, τον τόπο όπου ασκείται η επιχειρηματική δραστη-
ριότητα (εμπορικό κατάστημα). Δηλαδή, ο διακριτικός τίτλος διακρίνει την ίδια την επιχείρηση. 
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Διαμεσολάβηση: ένα από τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί μια πράξη ως εμπορική. Συνήθως 
είναι είτε: α) η κυκλοφορία οικονομικού αγαθού από την παραγωγή σε επόμενο στάδιο κυκλο-
φορίας ή στην κατανάλωση, είτε β) τμήμα της κυκλοφορίας αυτής. Παράδειγμα: διαμεσολάβηση 
στην κυκλοφορία αγαθών από τόπο σε τόπο (μεταφορά).

Διαχειριστές: διαχειριστικά όργανα της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης. Οι διαχειριστές έχουν 
την εξουσία να ενεργούν οποιαδήποτε πράξη εμπίπτει στο σκοπό της εταιρίας, διαχειριστική 
και εκπροσωπευτική. Αν δε διορισθεί διαχειριστής, ισχύει η συλλογική διαχείριση (σύμπραξη 
όλων των εταίρων).

Διεθνής πώληση (στη Σύμβαση CISG): όταν ο πωλητής και ο αγοραστής έχουν εγκατάσταση σε 
διαφορετικά κράτη.

Δικαιοδοσία: η εξουσία της πολιτείας να παρέχει έννομη προστασία. Η εξουσία αυτή ανατί-
θεται στα δικαστήρια (δικαστική ή δικαιοδοτική λειτουργία). Στα πολιτικά ή αστικά δικαστήρια 
ανήκει η εκδίκαση ιδιωτικών διαφορών (έννομων δηλαδή σχέσεων μεταξύ φυσικών ή νομικών 
προσώπων που δεν εμφανίζονται ως φορείς δημόσιας εξουσίας).

Δικαιοδοτική ή δικαστική λειτουργία: ένα από τα τρία είδη κρατικής δράσης είναι η δικα-
στική ή δικαιοδοτική λειτουργία. Το Σύνταγμα της Ελλάδας διακρίνει τρία είδη κρατικής δράσης 
της πολιτείας: τη νομοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική ή δικαιοδοτική λειτουργία. 
Πρόκειται για την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών που αποτελεί μια από τις βασικές αρχές 
του Συντάγματος.

Δικαιοπάροχος: εκείνος από τον οποίο προέρχεται η κτήση του δικαιώματος, π.χ. κτήση κυριό-
τητας από μεταβίβαση.

Δικαστικός συμβιβασμός (σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο): δημόσιο έγγραφο που καταρτί-
ζεται κατά τη διάρκεια μιας δίκης και περιέχει συμφωνίες των διαδίκων για την εκδικαζόμενη 
διαφορά καταργώντας με αυτό τον τρόπο τη δίκη. 

Δικονομικός: η δικονομία είναι κλάδος δικαίου που καθορίζει αφενός την οργάνωση και 
λειτουργία των δικαστηρίων και αφετέρου τη διαδικασία που ακολουθείται στα δικαστήρια.

Διοικητικό συμβούλιο: το διαχειριστικό και εκπροσωπευτικό όργανο της ανώνυμης εταιρίας. 
Οι πράξεις που διενεργεί θεωρούνται πράξεις του ίδιου του νομικού προσώπου της εταιρίας.

Εγκατάσταση (σύμφωνα με τη CISG): πρέπει να πληρούνται τρία κριτήρια για την ύπαρξη εγκα-
τάστασης: α) διάρκεια και σταθερότητα της εγκατάστασης, β) εμφανή επιχειρηματική δραστη-
ριότητα διαμέσου του τόπου αυτού και γ) δυνατότητα αυτόνομης δράσης για σημαντικές 
συναλλαγές διαμέσου του εν λόγω τόπου. Αντίθετα, η άσκηση της διοίκησης της επιχείρησης 
δεν αποτελεί προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί ένας τόπος ως εγκατάσταση. 

Εγκατάσταση: η δυνατότητα του πολίτη να συμμετέχει, με σταθερό και συνεχή τρόπο, στην 
οικονομική ζωή άλλου κράτους μέλους εκτός του κράτους προέλευσής του και να αποκομίζει 
οφέλη, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την οικονομική και κοινωνική αλληλοδιείσδυση στο 
εσωτερικό της Κοινότητας ως προς τις μη μισθωτές (ανεξάρτητες) δραστηριότητες.
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Έδρα καταστατική/πραγματική: ο τόπος όπου τα νομικά πρόσωπα αναπτύσσουν τη δραστη-
ριότητά τους. Δηλαδή, η έδρα είναι για τα νομικά ότι είναι η κατοικία για τα φυσικά πρόσωπα. 
Η έδρα καθορίζεται από το καταστατικό (καταστατική έδρα), ενώ αν δεν ορίζεται εκεί, ως έδρα 
θεωρείται ο τόπος όπου λειτουργεί η διοίκηση του νομικού προσώπου (πραγματική έδρα). 

Ειδικές ή χρυσές μετοχές (golden shares): προνομιακά δικαιώματα που διατηρεί το κράτος ή φορείς 
του δημοσίου σε επιχειρήσεις, οι οποίες περνούν σε ιδιωτικά χέρια, είτε τα δικαιώματα αυτά ενσω-
ματώνονται σε ειδική μετοχή, είτε απορρέουν άμεσα από την εθνική νομοθεσία ιδιωτικοποίησης. 

Εκτελεστή απόφαση/εκτελεστότητα (σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο): εκτελεστός τίτλος 
είναι δημόσιο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει το περιεχόμενο της αξίωσης του δανειστή 
προκειμένου να εξαναγκαστεί ο οφειλέτης προς εκπλήρωση της οφειλόμενης παροχής μέσω 
της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης. Αποτελεί απαραίτητο όρο για την επέμβαση των 
πολιτειακών οργάνων στην περιουσιακή σφαίρα του οφειλέτη. 

Εμπράγματα δικαιώματα: α) η κυριότητα (άμεση, καθολική και απόλυτη εξουσία στο ίδιο το 
πράγμα), β) η δουλεία (μερική απόλυτη εξουσία σε ξένο πράγμα που αποσκοπεί στην εκποίηση 
του πράγματος για την ικανοποίηση απαιτήσεων), γ) η υποθήκη (εμπράγματο δικαίωμα σε ξένο 
ακίνητο προς εξασφάλιση της απαίτησης του δανειστή για προνομιακή ικανοποίησή του από 
το πράγμα) και δ) το ενέχυρο (εμπράγματο δικαίωμα σε ξένο κινητό πράγμα ή δικαίωμα προς 
εξασφάλιση της απαίτησης του δανειστή για προνομιακή ικανοποίηση της απαίτησής του από 
το πράγμα ή δικαίωμα).

Εναρμονισμένες πρακτικές: ο συντονισμός που εμπεριέχει κάθε είδους συνεννόηση ή επικοι-
νωνία μεταξύ επιχειρήσεων και έχει ως σκοπό τη συνεργασία τους προκειμένου να αποφύγουν 
τους κινδύνους του μεταξύ τους ανταγωνισμού, π.χ. συνεννόηση για τον καθορισμό επιδιωκό-
μενων τιμών.

Ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό άλλου: πρόκειται για την άμεση αντιπροσώπευση στην 
οποία ο αντιπρόσωπος συνάπτει τη σύμβαση στο όνομα του αντιπροσωπευόμενου και μέσα 
στα όρια της αντιπροσωπευτικής εξουσίας, έτσι ώστε τα αποτελέσματα της σύμβασης να επέρ-
χονται αμέσως στο πρόσωπο του αντιπροσωπευόμενου.

Ένωση προσώπων: ενώσεις προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο (μη αναγνωρισμένο 
σωματείο) έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη ορισμένης κοινής δραστηριότητας για την 
επίτευξη κάποιου σκοπού. Οι ενώσεις προσώπων δεν έχουν νομική προσωπικότητα και διέπο-
νται από τις διατάξεις για την εταιρία.

Ενωσιακό ή κοινοτικό δίκαιο: περιλαμβάνει: α) το πρωτογενές δίκαιο που παράγεται άμεσα 
από τα κράτη μέλη και πηγάζει κυρίως από τις ιδρυτικές συνθήκες και τις γενικές αρχές και β) το 
παράγωγο δίκαιο στο οποίο υπάγονται οι νομικές πράξεις που εκδίδονται από τα όργανα της Ε.Ε., 
δηλαδή οι Κανονισμοί, οι Οδηγίες, οι Αποφάσεις, οι Συστάσεις και οι Γνώμες. Ο όρος κοινοτικό 
δίκαιο δεν είναι πλέον δόκιμος. Χρησιμοποιείται πια ο όρος ευρωπαϊκό ή ενωσιακό δίκαιο. 

Επενδύσεις χαρτοφυλακίου: η αγορά τίτλων στην αγορά κεφαλαίων που επιχειρείται με μονα-
δική πρόθεση την πραγματοποίηση τοποθέτησης χρημάτων αλλά χωρίς πρόθεση άσκησης 
επιρροής στον έλεγχο μιας επιχείρησης. 
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Επιμελητήριο Εμπορικό: ένωση εμπόρων (φυσικών και νομικών προσώπων) ορισμένης περι-
φέρειας με τη μορφή νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου που έχει ως σκοπό την προαγωγή 
και φροντίδα του εμπορίου της περιφέρειάς του. 

Επιτροπή Ανταγωνισμού: ανεξάρτητη αρχή που έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέ-
λεια. Αρμοδιότητές της είναι: η διατήρηση της υγιούς ανταγωνιστικής δομής της αγοράς, η 
προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή και η οικονομική ανάπτυξη. 

Επιτροπή Εράνων: ένωση πέντε τουλάχιστον προσώπων (φυσικών ή νομικών) που αποσκοπεί 
στη συλλογή χρημάτων ή άλλων αντικειμένων με εράνους, λαχειοφόρους αγορές, γιορτές, 
κ.ά., για την εξυπηρέτηση δημόσιου ή κοινωφελούς σκοπού και η οποία έχει αποκτήσει νομική 
προσωπικότητα.

Επιχείρηση: στοιχεία της είναι δικαιώματα, άυλα αγαθά, πραγματικές καταστάσεις (πελατεία, 
φήμη, οργάνωση, τεχνογνωσία, κ.ά.), εργασιακές σχέσεις, που έχουν οργανωθεί γύρω από 
ορισμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την επίτευξη ενός κερδοσκοπικού σκοπού. Σύμφωνα 
με το ΔΕΕ (Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης), επιχείρηση χαρακτηρίζεται κάθε φορέας ο 
οποίος ασκεί οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που τον διέπει 
και τον τρόπο της χρηματοδότησής του. 

Εποπτικό συμβούλιο: ένα από τα κύρια όργανα του συνεταιρισμού, το οποίο εκλέγεται από τη 
γενική συνέλευση, με την αρμοδιότητα να ασκεί εποπτεία και έλεγχο στο διοικητικό συμβούλιο.

Επωνυμία: το όνομα με το οποίο εμφανίζεται ο έμπορος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στις 
συναλλαγές. Η επωνυμία του φυσικού προσώπου σχηματίζεται υποχρεωτικά από το αστικό 
του όνομα και μάλιστα πλήρες. Δηλαδή, η επωνυμία διακρίνει το φορέα της επιχείρησης ή το 
φορέα της επιχείρησης και την επιχείρηση.

Εργαζόμενος (σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο): οι υπάλληλοι, οι εργάτες, οι μαθητευόμενοι, 
οι σπουδαστές, όπως επίσης και οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας δημόσιου ή ιδιωτικού 
δικαίου. Το είδος και το ύψος της αμοιβής, η διάρκεια της απασχόλησης, πλήρης ή μερική, δεν 
ασκούν καμία επιρροή. 

Εσωτερικά ύδατα: βρίσκονται μεταξύ της ακτής και των σημείων από τα οποία αρχίζει η 
μέτρηση της αιγιαλίτιδας ζώνης. Το παράκτιο κράτος έχει πλήρη κυριαρχία με μόνους περιορι-
σμούς όσους προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο για την προσόρμιση και τον ελλιμενισμό των 
ξένων πλοίων. Συμπεριλαμβάνονται ο αιγιαλός, η παραλία, οι λιμένες, οι όρμοι, οι κόλποι και 
οι ιστορικοί κόλποι ενός κράτους. 

Εσωτερική αγορά/ενιαία αγορά: ένας χώρος χωρίς εσωτερικά σύνορα, με εξάλειψη των 
ελέγχων, μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη άσκηση των τεσσάρων κοινοτικών 
ελευθεριών. 

Εταιρία (με στενή έννοια): σύμβαση με την οποία οι εταίροι αναλαμβάνουν αμοιβαία 
την υποχρέωση να επιδιώκουν έναν κοινό σκοπό, ιδίως οικονομικό, καταβάλλοντας κοινές 
εισφορές. Σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, στην έννοια της εταιρίας που απολαμβάνει το 
δικαίωμα εγκατάστασης περιλαμβάνονται όλες οι ενώσεις προσώπων τόσο του αστικού όσο 
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και του εμπορικού δικαίου (ανώνυμη εταιρία, ομόρρυθμη εταιρία, κ.ά.) είτε αυτές έχουν είτε 
όχι νομική προσωπικότητα.

Ευρεσιτεχνία: το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χορηγείται για εφευρέσεις που είναι επιδεκτικές 
βιομηχανικής εφαρμογής, νέες και εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα.

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.): ένας μοναδικός σχηματισμός οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας 
ανάμεσα σε 27 χώρες. Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ που υπογράφηκε το 1992, η Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) μαζί με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Ε.Κ.Α.Ε.) 
μετονομάζονται σε Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) γιατί τα κράτη μέλη της οφείλουν να συνεργάζο-
νται πλέον όχι μόνο στον οικονομικό αλλά και στον κοινωνικό και στον πολιτικό τομέα.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: το εκτελεστικό όργανο της Ε.Ε. με έδρα τις Βρυξέλλες. Βασική της αρμο-
διότητα είναι να προτείνει νέους νόμους, τους οποίους ψηφίζουν στη συνέχεια το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Κάθε κράτος μέλος συμμετέχει σε αυτή με έναν Επίτροπο που 
είναι επιφορτισμένος με ορισμένο τομέα ευρωπαϊκής πολιτικής. 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ): διεθνής σύμβαση που υπογρά-
φηκε στη Ρώμη στις 4.11.1950. Έχει ιδιαίτερη σημασία αφενός γιατί κατοχυρώνει θεμελιώδη 
δικαιώματα και ελευθερίες και αφετέρου γιατί θεσπίζει ένα σύστημα δικαστικής προστασίας 
με τη σύσταση ενός υπερεθνικού και ανεξάρτητου δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η ΕΣΔΑ ισχύει στην Ελλάδα (κυρώθηκε με το Ν 2329/1953 και ΝΔ 
53/1974) και κατά συνέπεια εφαρμόζεται από τα ελληνικά δικαστήρια. 

Ηλεκτρονικά παιχνίδια: παιχνίδια για τη λειτουργία των οποίων εκτός από υποστηρικτικούς 
ηλεκτρικούς, ηλεκτρονικούς και άλλους μηχανισμούς, απαιτείται η ύπαρξη και εκτέλεση λογι-
σμικού (προγράμματος). 

Θαλάσσια φορτωτική: τίτλος για τη θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων (αξιόγραφο). Για την 
υπαγωγή μιας σύμβασης θαλάσσιας μεταφοράς στο πεδίο εφαρμογής των Κανόνων Χάγης - 
Βίσμπυ απαιτείται να καλύπτεται η εν λόγω σύμβαση από φορτωτική.

Θυγατρική εταιρία: αυθύπαρκτη εταιρία, ελεγχόμενη όμως οικονομικά από τη μητρική.

Ίδρυμα: σύνολο περιουσίας αφιερωμένο στην εξυπηρέτηση ορισμένου διαρκούς σκοπού. Για 
τη σύστασή του απαιτούνται ιδρυτική πράξη και πράξη της Πολιτείας με τη μορφή εγκριτικού 
διατάγματος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ιδρυτικές Συνθήκες: βάση της κοινοτικής έννομης τάξης αποτελούν οι τρεις ιδρυτικές συνθήκες 
δηλαδή οι Συνθήκες για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (Ε.Κ.Α.Χ.), η Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.) και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (Ε.Κ.Α.Ε. ή 
Ευρατόμ). 

Ιθαγένεια: ο νομικός δεσμός που συνδέει ένα πρόσωπο με ορισμένο κράτος, παρέχοντάς του 
δικαιώματα και επιβάλλοντάς του υποχρεώσεις. Αποκτάται με βάση είτε τον τόπο στον οποίο 
γεννήθηκε κάποιος, είτε τη συγγένεια αίματος (π.χ. την εθνικότητα των γονέων του). Η Συνθήκη 
του Μάαστριχτ το 1992 θέσπισε την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Πρόκειται για την ιδιότητα κάθε 
πολίτη κράτους μέλους να είναι συγχρόνως και πολίτης της Ε.Ε.
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Καλή πίστη: η ευθύτητα και η εντιμότητα που απαιτούνται στις συναλλαγές.

Κανόνες δημόσιας τάξης: κανόνες αναγκαστικού δικαίου που θέτουν όρια στην ιδιωτική αυτο-
νομία των μερών και σκοπός τους είναι να εξυπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον. Η εφαρμογή 
αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης αποκλείεται, δηλαδή, όταν αντίκειται σε θεμελιώδεις αρχές 
του εθνικού δικαίου (κανόνες δημόσιας τάξης). Παραδείγματος χάριν, οι αρχές της ισότητας και 
της εκατέρωθεν ακρόασης. Οι θεμελιώδεις (δικονομικές) αρχές συγκροτούν τον πυρήνα ενός 
κράτους δικαίου. 

Κανονισμοί/Οδηγίες: νομικές πράξεις που εκδίδουν τα όργανα της Ε.Ε. Οι Κανονισμοί έχουν 
γενική ισχύ (αναφέρονται σε απροσδιόριστο αριθμό προσώπων ή καταστάσεων), άμεση ισχύ 
(στις έννομες τάξεις των κρατών μελών) και δεσμευτικότητα (ως προς όλα τα μέρη τους). Οι 
Οδηγίες δεσμεύουν ως προς το επιδιωκόμενο στόχο και χρόνο εφαρμογής τους, όμως τα κράτη 
μέλη μπορούν να επιλέξουν τα μέσα με τα οποία θα ενσωματώσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία 
στην εσωτερική έννομη τάξη τους.

Καταγγελία της σύμβασης: το δικαίωμα που έχει ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να επιφέρει τη 
λύση μιας διαρκούς σύμβασης (π.χ. σύμβασης franchising) για το μέλλον. Δηλαδή, να επιφέρει τη 
λύση της σύμβασης χωρίς να θίγεται η σύμβαση για το πριν από την καταγγελία διάστημα.

Καταναλωτής: κάθε πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα προϊόντα που προσφέρονται στην 
αγορά, κάνει χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών αυτών, εφόσον αποτελούν τον τελικό 
αποδέκτη τους. Κατά συνέπεια, ο αγοραστής θεωρείται καταναλωτής, ακόμα και αν το προμη-
θεύεται για το επάγγελμά του (Ν 2251/1994).

Καταστατικό όργανο/Διοίκηση του νομικού προσώπου: το απαραίτητο όργανο για τη 
λειτουργία του νομικού προσώπου, φροντίζει τις υποθέσεις του (όπως διαχείριση της περιου-
σίας του ή λήψη αποφάσεων) και το εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα. 

Καταχρηστική συμπεριφορά: η άσκηση ενός δικαιώματος για σκοπό διαφορετικό από εκείνον 
για τον οποίον θεσπίστηκε συνιστά υπέρβαση των ορίων του δικαιώματος. Ο νόμος απαγο-
ρεύει ρητά την καταχρηστική άσκηση δικαιώματος.

Κύρωση των Διεθνών Συνθηκών: οι Διεθνείς Συνθήκες δεν ισχύουν στην Ελλάδα χωρίς τυπικό 
νόμο που τις κυρώνει. Η κύρωση απαιτεί την έγκριση από τη Βουλή του σχεδίου νόμου ή 
πρότασης νόμου χωρίς μεταβολή του περιεχομένου τους.

Λύση και εκκαθάριση: η λύση (διάλυση) έχει ως συνέπεια τη λήξη της δραστηριότητας της 
εταιρίας ως προς την επιδίωξη του σκοπού της. Μετά τη λύση ακολουθεί αυτοδικαίως (χωρίς 
δικαστική απόφαση ή άλλη διαδικασία) το στάδιο της εκκαθάρισης. Αυτό αποβλέπει στην 
επαλήθευση του ενεργητικού και του παθητικού της εταιρίας, στη ρευστοποίηση του ενεργη-
τικού, στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της έναντι τρίτων. 

Μέλη της οικογένειας: ο (η) σύζυγος, ο (η) σύντροφος, που έχει σχέση καταχωρισμένης συμβί-
ωσης με βάση τη νομοθεσία του κράτους μέλους και εφόσον η νομοθεσία του κράτους μέλους 
υποδοχής αναγνωρίζει τη σχέση ως ισοδύναμη με το γάμο, τα τέκνα που είναι ηλικίας κάτω των 
21 ετών, και οι συντηρούμενοι από τον πολίτη της Ένωσης γονείς.
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Μετάθεση του κινδύνου στον αγοραστή / ο αγοραστής φέρει τον κίνδυνο: με τον όρο 
κίνδυνος υποδηλώνεται η ζημιά (ποιος ζημιώνεται) από την τυχαία καταστροφή ή χειροτέρευση 
του πράγματος κατά τη μεταφορά. Η μετάθεση της ευθύνης από τον πωλητή στον αγοραστή 
προκαθορίζεται σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο (σημείο συγκέντρωσης της ενοχής) σύμφωνα 
με τις ρήτρες του διεθνούς εμπορίου (Incoterms).

Μετοχικό κεφάλαιο: το σταθερό ποσό, μια αφηρημένη μαθηματική ποσότητα που αντιστοιχεί 
στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ανώνυμης εταιρίας. Διαιρείται (ιδεατά) σε ίσα 
τμήματα που ονομάζονται μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν, η καθεμιά το ελάχιστο χρημα-
τικό ποσό εισφοράς, που απαιτείται να καταβάλει ένα πρόσωπο για να αποκτήσει την ιδιότητα 
του μετόχου. Διακρίνεται με σαφήνεια από την εταιρική περιουσία (χρήματα, ακίνητα, μηχανή-
ματα, εμπορεύματα, κ.ά.) η οποία αυξομειώνεται συνεχώς, σε αντίθεση με το μετοχικό κεφάλαιο. 

Μέτρα ισοδύναμου προς το δασμό αποτελέσματος: κάθε χρηματική επιβάρυνση, η οποία 
χωρίς να είναι δασμός, επιβάλλεται από το κράτος στα προϊόντα κατά τη διάβαση των 
συνόρων, έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και, τέλος, έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων.

Μη αμφισβητούμενη αξίωση: απαίτηση βέβαιη και εκκαθαρισμένη που ενσωματώνεται στον 
εκτελεστό τίτλο για να θεμελιώσει ο δανειστής δικαίωμα αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του 
οφειλέτη. Βέβαιη είναι η απαίτηση που δεν εξαρτάται από αίρεση, προθεσμία ή όρο ενώ εκκα-
θαρισμένη είναι η απαίτηση από την οποία προκύπτει η ποσότητα και η ποιότητα της παροχής 
του οφειλέτη.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πολύ Μικρές/Μικρές/Μεσαίες/Ανεξάρτητες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ): 
κατά τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ οι επιχειρήσεις προσδιορίζονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

i) το κριτήριο της ανεξαρτησίας. Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, ανεξάρτητη είναι μια 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση που δεν ανήκει κατά ποσοστό 25% ή περισσότερο του 
κεφαλαίου της ή των δικαιωμάτων ψήφου σε μια άλλη επιχείρηση ή σε περισσό-
τερες επιχειρήσεις,

ii) τον αριθμό των εργαζόμενων (μέχρι 10 άτομα για πολύ μικρές, 50 για μικρές και 
250 για μεσαίες επιχειρήσεις), 

iii) τον ισολογισμό (μέχρι 2 εκατομμύρια ευρώ για πολύ μικρές, 10 εκατομμύρια ευρώ 
για μικρές και 43 εκατομμύρια ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις) και

iv) τον κύκλο εργασιών (για τις πολύ μικρές μέχρι 2 εκατομμύρια ευρώ, για τις μικρές 
10 εκατομμύρια ευρώ και για τις μεσαίες επιχειρήσεις 50 εκατομμύρια ευρώ).

Μίσθωση: σύμβαση με την οποία ο ένας συμβαλλόμενος (εκμισθωτής) αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να παραχωρήσει για ορισμένο ή αόριστο χρόνο τη χρήση κινητού ή ακίνητου πράγ-
ματος στον άλλο συμβαλλόμενο (μισθωτή) ενώ ο τελευταίος αναλαμβάνει να καταβάλλει στον 
εκμισθωτή αντάλλαγμα (μίσθωμα) που αποτελεί το μίσθωμα που έχει συμφωνηθεί από τα μέρη.

Ναύλος: το αντάλλαγμα που καταβάλλει ο φορτωτής στο μεταφορέα για τη μεταφορά των 
πραγμάτων. Το ύψος του καθορίζεται με συμφωνία των μερών. 
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Νομικά πρόσωπα: ένωση προσώπων για την επιδίωξη ορισμένου σκοπού (σωματεία, εταιρίες, 
σύλλογοι, κ.ά.) καθώς και σύνολο περιουσίας (ίδρυμα) στα οποία αναγνωρίζεται από το νόμο η 
ικανότητα δικαίου, η νομική προσωπικότητα. Η ικανότητα, δηλαδή, να μπορεί να έχει το νομικό 
πρόσωπο δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως και το φυσικό πρόσωπο (κάθε άνθρωπος). 

Οδηγία 86/653/ΕΚ: ρυθμίζει μόνο τη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. Εφόσον δεν έχει 
εκδοθεί Οδηγία για την εμπορική διανομή, τη δικαιόχρηση, κ.ά. η ρύθμιση των σχέσεων των 
συμβαλλόμενων μερών είναι ζήτημα εσωτερικού δικαίου του κράτους μέλους.

Πλεονεκτήματα κοινωνικά: ευεργετήματα που παρέχονται στους ημεδαπούς εργαζόμενους είτε 
λόγω του ότι έχουν την κατοικία τους στο έδαφος του κράτους είτε λόγω της ιδιότητάς τους ως εργα-
ζόμενων. Τα ευεργετήματα αυτά παρέχονται ανεξάρτητα αν περιέχονται σε σύμβαση εργασίας. 

Πληρεξούσιος: πληρεξουσιότητα είναι η εξουσία αντιπροσώπευσης που παρέχεται με δήλωση 
(μονομερή δικαιοπραξία). Ο πληρεξούσιος συνάπτει συμβάσεις προς το συμφέρον του αντι-
προσωπευόμενου και πάντα στο όνομα εκείνου. Επιπλέον, η πληρεξουσιότητα αφορά αποκλει-
στικά στη διενέργεια νομικών πράξεων.

Πλοίο: κάθε σκάφος (κοίλο σώμα), χωρητικότητας καθαρής τουλάχιστον 10 κόρων προορισμένο 
να κινείται αυτοδύναμα στη θάλασσα (ο κόρος ισούται με 2,83 κυβικά μέτρα και αποτελεί 
μονάδα μέτρησης της χωρητικότητας ενός πλοίου). 

Πλωτό ναυπήγημα: η έννοια του πλωτού ναυπηγήματος συνάγεται αρνητικά, στερείται ένα από 
τα στοιχεία που απαιτούνται για το πλοίο. Επομένως, πλωτό ναυπήγημα είναι το σκάφος που 
έχει χωρητικότητα κάτω από 10 κόρους, το σκάφος που έχει ικανότητα και προορισμό να πλέει σε 
εσωτερικά ύδατα (ποταμούς και λιμένες) και τέλος το σκάφος που δεν έχει αυτοδύναμη κίνηση.

Ποσοτικοί περιορισμοί: ποσοτικά ή ανάλογα με την αξία των εμπορευμάτων κριτήρια που 
λαμβάνει μονομερώς το κράτος μέλος στοχεύοντας στον περιορισμό των εισαγωγών ή 
εξαγωγών των προϊόντων. Για παράδειγμα, όταν το κράτος μέλος επιτρέπει την εισαγωγή εμπο-
ρευμάτων μόνο σε ορισμένες ποσότητες.

Πρακτορείο: συνήθως εννοούμε γραφεία που προωθούν τις πωλήσεις της συνεργαζόμενης 
επιχείρησης.

Πταίσμα: υπαιτιότητα, δηλαδή δόλος ή αμέλεια. Αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να θεμε-
λιωθεί ευθύνη του οφειλέτη σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεών του που απορρέουν 
από σύμβαση ή από οποιαδήποτε έννομη σχέση που συνδέει το δανειστή (που έχει δικαίωμα 
να απαιτήσει την παροχή) και τον οφειλέτη (που πρέπει να εκπληρώσει την παροχή). Αυτή η 
έννομη σχέση ονομάζεται ενοχή.

Πτώχευση: κατάσταση παύσης πληρωμών. Βασικά χαρακτηριστικά της είναι ότι εκδίδεται από 
το δικαστήριο απόφαση, διορίζεται σύνδικος (διαχειριστής) ο οποίος απαγορεύει να γίνει 
οποιαδήποτε συναλλαγή, όλοι οι δανειστές ικανοποιούνται συλλογικά με βάση την αρχή της 
ισότητας, απαγορεύεται η διάθεση της περιουσίας (πώληση).

Πώληση εμπορική: αγορά κινητού πράγματος ή άυλου αγαθού προς μεταπώληση με πρόθεση 
κέρδους είναι εμπορική για τον αγοραστή. Επιπλέον, εμπορική είναι η πώληση που αποκτά 
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εμπορικό χαρακτήρα είτε γιατί συνδέεται στενά με άλλη πράξη που είναι πρωτότυπα εμπο-
ρική (παράγωγη εξ αντικειμένου εμπορική πράξη), είτε διενεργείται από έμπορο (παράγωγη εξ 
υποκειμένου εμπορική πράξη). Εκτός αυτών, εμπορική ονομάζεται η πώληση που είναι εμπο-
ρική για τον έναν τουλάχιστον από τους συμβαλλόμενους (αγοραστή - πωλητή). 

Ρήτρα: όρος, συμφωνία που τίθεται σε μια σύμβαση.

Σήμα: κάθε ένδειξη ικανή να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από 
εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Δηλαδή, το σήμα αποτελεί διακριτικό γνώρισμα του προϊόντος ή 
της υπηρεσίας. 

ΣΛΕΕ – Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ε.Ε.: η Συνθήκη της Λισσαβόνας, που υπογράφηκε το 
2007 από τους αρχηγούς των 27 κρατών μελών, τροποποιεί χωρίς να καταργεί τόσο τη Συνθήκη 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΣυνθΕΚ), η οποία μετονομάζεται σε Συνθήκη για τη Λειτουργία 
της Ε.Ε. (ΣΛΕΕ), όσο και τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣυνθΕΕ). Τέθηκε σε ισχύ την 
1.12.2009. 

Στε: Συμβούλιο της Επικρατείας, ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Ελλάδας με αρμοδιότητα 
τον έλεγχο νομιμότητας της δράσης της Διοίκησης.

Στο όνομά του (του παραγγελιοδόχου) αλλά για λογαριασμό άλλου: πρόκειται για την 
έμμεση αντιπροσώπευση στην οποία ο αντιπρόσωπος συνάπτει σύμβαση στο όνομά του αλλά 
για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου. Στη συνέχεια, απαιτείται άλλη σύμβαση (π.χ. μετα-
βίβαση δικαιώματος) μεταξύ αντιπροσώπου και αντιπροσωπευόμενου για να μεταβιβαστούν 
στον τελευταίο τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που ανέλαβε ο αντιπρόσωπος με την αρχική 
σύμβαση.

Σύμβαση της Νέας Υόρκης: δεσμευτική διεθνής σύμβαση, την οποία η Ελλάδα έχει κυρώσει με 
το Νομοθετικό Διάταγμα 4220/1961. 

Σύμβαση του Λουγκάνο: συνάφθηκε μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών. Τα συμμετέ-
χοντα κράτη, μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η Ελβετία, η Νορβηγία και η Ισλανδία 
(γνωστές ως χώρες της ΕΖΕΣ). 

Σύμβαση: σύμπτωση δύο αντίθετων δηλώσεων βούλησης που αποβλέπουν σε συγκεκριμένο 
έννομο αποτέλεσμα. Ειδικότερα, η σύμβαση περιέχει δηλώσεις βούλησης δύο ή περισσότερων 
προσώπων, οι οποίες συμπίπτουν ως προς το επιδιωκόμενο έννομο αποτέλεσμα. Π.χ. συμβά-
σεις πώλησης, έργου. Ενώ σύμφωνα με το ΔΕΕ, η σύμβαση προσδιορίζεται από τρία στοιχεία: 
την ελεύθερη συμφωνία των μερών, την ανάληψη αμοιβαίων υποχρεώσεων και την έναρξη 
συνεργασίας μεταξύ τους. 

Συμπλοιοκτησία: ιδιαίτερη μορφή συνεκμετάλλευσης ενός πλοίου από περισσότερα φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, χωρίς νομική προσωπικότητα.

Συμφωνία διαιτησίας (σύμφωνα με τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης): καθιερώνεται για τη 
διεθνή διαιτησία ο έγγραφος τύπος. Ως έγγραφη συμφωνία νοείται η διαιτητική ρήτρα η οποία 
περιλαμβάνεται ως επιμέρους όρος στη σύμβαση ή περιέχεται ως επιμέρους συμφωνία σε 
επιστολές ή τηλεγραφήματα τα οποία έχουν ανταλλαγεί. Σκοπός της καθιέρωσης του έγγραφου 
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τύπου είναι η αυξημένη προστασία των μερών χωρίς όμως να παραβλάπτεται η πρακτική του 
διεθνούς εμπορίου και των διεθνών συναλλαγών. 

Συναλλακτικές συνήθειες: πρακτικές και κανόνες του εμπορίου που τηρούνται από τους συναλ-
λασσόμενους σε συγκεκριμένο κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας και είναι ευρέως γνωστές.

Συνεταιρισμοί: νομικά πρόσωπα που συνδυάζουν την εμπορική δραστηριότητα με τα χαρα-
κτηριστικά σωματείου. Οι συνεταιρισμοί είναι συνήθως εκούσιοι, βασιζόμενοι στην ελεύθερη 
σύμπραξη των προσώπων που τους αποτελούν. Υπάρχουν και οι αναγκαστικοί συνεταιρισμοί 
που επιδιώκουν σκοπούς κοινής ωφέλειας ή δημόσιου συμφέροντος.

Συνήθης διαμονή: για τους σκοπούς της CISG θεωρείται ο τόπος όπου ο συμβαλλόμενος 
διαμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Σύνταγμα: θεμελιώδης νόμος που συντάσσει η πολιτεία και καθορίζει τη μορφή του πολιτεύ-
ματος, ρυθμίζει την οργάνωση και λειτουργία της κρατικής εξουσίας, κατοχυρώνει τα θεμελιώδη 
ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών και καθορίζει τις βασικές υποχρεώσεις τους. 

Σχέση εμπιστοσύνης: υποχρέωση πίστης κατά τη διάρκεια της εμπορικής συνεργασίας με την 
έννοια της διαφύλαξης των νόμιμων και ευλόγων συμφερόντων του άλλου μέρους. 

Σωματείο: ένωση είκοσι τουλάχιστον προσώπων, η οποία επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό 
και έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα σύμφωνα με τους όρους του νόμου.

Τελεσίδικες αποφάσεις/έφεση και ανακοπή ερημοδικίας (σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο): 
οι οριστικές δικαστικές αποφάσεις που δεν μπορούν να προσβληθούν με έφεση και ανακοπή 
ερημοδικίας (δηλαδή με ένδικα μέσα, πράξεις που στρέφονται εναντίον δικαστικών αποφά-
σεων επιδιώκοντας την εξαφάνιση ή τη μεταρρύθμισή τους). Με την έφεση ελέγχεται η πρωτο-
βάθμια απόφαση αλλά και συζητείται εκ νέου η επίδικη διαφορά στο αρμόδιο δικαστήριο που 
είναι το εφετείο. Με την ανακοπή ερημοδικίας, ο διάδικος που δικάσθηκε αδικαιολόγητα ως 
απών ζητά την εξαφάνιση της ερήμην απόφασης που εκδόθηκε και την εκ νέου συζήτηση της 
υπόθεσης. Επομένως, εισάγεται με το Εφετείο δεύτερος βαθμός δικαιοδοσίας.

Τελωνειακή Ένωση: καλύπτει όχι μόνο την κατάργηση των δασμών και των φορολογικών 
επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος, όπως επίσης και την εισαγωγή κοινού εξωτε-
ρικού δασμολογίου, αλλά και την εξάλειψη όλων των τελωνειακών, φορολογικών και τεχνικών 
συνόρων μεταξύ των κρατών μελών. Η Τελωνειακή Ένωση δημιουργήθηκε το 1968 με την 
κατάργηση όλων των δασμών εισαγωγής ανάμεσα στις έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας (ΕΟΚ), δηλαδή, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία και 
τη Δυτική Γερμανία.

Τεχνογνωσία (know-how): γνώσεις επιχειρηματικά εκμεταλλεύσιμες ή τεχνικές γνώσεις που 
δεν έχουν περιέλθει σε δημόσια χρήση και παρέχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε 
αυτούς που την κατέχουν έναντι των ανταγωνιστών τους.

Υβριδική μορφή: τεχνική και σε πρώιμο στάδιο.

Υπαιτιότητα: η ψυχική διάθεση του προσώπου προς μια ενέργειά του που συνίσταται είτε στην 
ύπαρξη δόλου (επιδίωξη της ενέργειας) είτε στην ύπαρξη αμέλειας (δε λήφθηκαν τα επιβαλλό-
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μενα μέτρα για να αποφύγει την ενέργεια). 

Υποκαταστήματα: δευτερεύοντα καταστήματα με τα οποία επεκτείνεται τοπικά η κύρια επιχεί-
ρηση. Επιπλέον, τα υποκαταστήματα παρουσιάζουν κάποια αυθυπαρξία, δεν έχουν ξεχωριστή 
νομική προσωπικότητα και συνήθως έχουν την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα με την 
κύρια επιχείρηση.

Φορτωτική: έγγραφο μεγάλης σημασίας για τη σύμβαση μεταφοράς πραγμάτων. Ειδικότερα, 
παρέχει απόδειξη ότι τα πράγματα που περιγράφονται σε αυτή παραδόθηκαν στο θαλάσσιο 
μεταφορέα, παραλήφθηκαν από αυτόν και φορτώθηκαν και μάλιστα κατά είδος και ποσότητα 
που αναγράφονται σε αυτήν. Η Uncitral 2009 έχει εκπονήσει κανόνες για την καθιέρωση της 
ηλεκτρονικής φορτωτικής προκειμένου να υποκαταστήσει τη φορτωτική.
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II. Συγκεντρωτικός πίνακας βασικών Οδηγιών και Κανονισμών του 
ενωσιακού δικαίου 

Οδηγία 77/91/ΕΟΚ Οδηγία 2001/86/ΕΚ

Οδηγία 86/653/ΕΟΚ Οδηγία 2008/52  

 

Κανονισμός ΕΚ 2137/85 Κανονισμός ΕΚ 593/2008

Κανονισμός ΕΚ 2157/2001 Κανονισμός ΕΚ 330/2010  

Κανονισμός 44/2001 (Βρυξέλλες I) Κανονισμός ΕΚ 461/2010 
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 Συμβουλίου περί του καταστατικού 
 της Ευρωπαϊκής Ιδιωτικής Εταιρίας 
 COM (2008) 396/3 
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ΙII. Ερωτήσεις κεφαλαίου
1. Η πρακτική του κράτους μέλους υποδοχής να προβαίνει σε αδικαιολόγητη δυσμενή μεταχείριση 
προϊόντων από άλλο κράτος προέλευσης σε σύγκριση με τα εγχώρια, έρχεται σε αντίθεση με την:

α) αρχή της επικουρικότητας
β) αρχή της αναλογικότητας
γ) αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων
δ) αρχή της ασφάλειας του δικαίου 

2. Το δικαίωμα του εργαζόμενου της Ε.Ε. να εγγράφεται στον κατάλογο ανεύρεσης κατοικίας 
στην περιφέρεια όπου απασχολείται περιλαμβάνεται στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας:

α) των προσώπων
β) των υπηρεσιών
γ) των κεφαλαίων
δ) των εμπορευμάτων

3. Το δικαίωμα διαμονής σε ένα κράτος μέλος με σκοπό την άσκηση ορισμένης εργασίας περι-
λαμβάνεται στην:

α) ελευθερία εγκατάστασης των εταιριών
β) ελεύθερη κυκλοφορία των μισθωτών
γ) ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
δ) ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων

4. Το στοιχείο που διαφοροποιεί την ελευθερία παροχής υπηρεσιών από την ελευθερία εγκατά-
στασης των εταιριών αφορά στο χαρακτήρα της οικονομικής δραστηριότητας που πρέπει να είναι:

α) προσωρινός
β) μόνιμος
γ) σταθερά επαναλαμβανόμενος
δ) έκτακτος

5. Την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων απολαμβάνουν:
α) τα φυσικά πρόσωπα
β) τα νομικά πρόσωπα
γ) τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα
δ) τίποτα από τα παραπάνω

6. Απαγορεύονται μεταξύ των κρατών μελών οι ποσοτικοί περιορισμοί:
α) στις εισαγωγές προϊόντων
β) στις εξαγωγές προϊόντων
γ) τόσο στις εισαγωγές όσο και στις εξαγωγές
δ) τίποτα από τα παραπάνω
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7. Οι εμπορικές εταιρίες είναι:
α) νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
β) νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου
γ) ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα
δ) η απάντηση συναρτάται με τον εταιρικό τύπο

8. Η ετερόρρυθμη εταιρία υπάγεται στις:
α) κεφαλαιουχικές εταιρίες
β) ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα
γ) προσωπικές εταιρίες
δ) νομικά πρόσωπα μικτής φύσης

9. Αποκτούν την εμπορική ιδιότητα με μόνη τη συμμετοχή τους στην εταιρία:
α) οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας
β) οι ομόρρυθμοι εταίροι ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας
γ) οι ετερόρρυθμοι εταίροι της ετερόρρυθμης εταιρίας
δ) τα μέλη του συνεταιρισμού

10. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία είναι:
α) αστική εταιρία
β) ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα
γ) νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου
δ) εμπορική εταιρία

11. Παράλληλα με την εταιρία, ευθύνεται με την ατομική του περιουσία:
α) ο ομόρρυθμος εταίρος
β) ο ετερόρρυθμος εταίρος
γ) το μέλος του συνεταιρισμού
δ) ο μέτοχος της ανώνυμης εταιρίας

12. Αν θέλει κάποιος να ιδρύσει μια μικρομεσαία επιχείρηση σε ενωσιακό επίπεδο που να έχει 
ευελιξία ως προς την εσωτερική της οργάνωση αλλά και θεσμικά προβλεπόμενη δυνατότητα συμμε-
τοχής των εργαζόμενων σε αυτήν, ποια από τις παρακάτω νομικές μορφές εταιριών θα επέλεγε;

α) Την ευρωπαϊκή εταιρία
β) Την ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρία
γ) Τον ευρωπαϊκό συνεταιρισμό
δ) Τον ευρωπαϊκό όμιλο οικονομικού σκοπού
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13. Η καταγγελία της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας αποτελεί έναν από τους τρόπους 
που επιφέρουν την:

α) έναρξη της εμπορικής σχέσης
β) ανανέωση της εμπορικής σχέσης μετά τη λήξη της
γ) λήξη της εμπορικής αντιπροσωπείας
δ) τροποποίηση της εμπορικής συνεργασίας

14. Στην εμπορική διανομή, όταν ο παραγωγός συμφωνεί να πουλάει εμπορεύματα σε ένα 
διανομέα με σκοπό να τα μεταπωλήσει σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή υπάρχει:

α) επιλεκτική διανομή
β) αποκλειστική διανομή
γ) διανομή με ρήτρα απαγόρευσης μεταπώλησης
δ) διανομή με απεριόριστη ελευθερία μεταπώλησης

15. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του πακέτου franchise, με σκοπό την εμπορία προϊόντων ή την 
παροχή υπηρεσιών, το έχει:

α) ο εμπορικός αντιπρόσωπος
β) ο εμπορικός διανομέας
γ) ο δικαιοδόχος της δικαιόχρησης
δ) ο παραγγελιοδόχος

16. Ο παραγγελιοδόχος, ο πράκτορας και ο μεσίτης παρέχουν υπηρεσίες στην επιχείρηση ως:
α) εκπροσωπευτικά όργανα
β) διαχειριστές
γ) μόνιμοι διαμεσολαβητές
δ) βοηθητικοί διαμεσολαβητές

17. Ο επιχειρηματίας που παρέχει υπηρεσίες που συνίστανται σε επιμέλεια συγκεκριμένων 
υποθέσεων είναι:

α) ο πράκτορας
β) ο παραγγελιοδόχος
γ) ο μεσίτης
δ) ο εμπορικός διανομέας

18. Όλες οι συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την παρεμπό-
διση του ανταγωνισμού στην Ελληνική Επικράτεια:

α) είναι σύμφωνες με το ενωσιακό δίκαιο
β) είναι νόμιμες με την έκδοση δικαστικής απόφασης
γ) επιτρέπονται χωρίς όρους
δ) απαγορεύονται και είναι αυτοδικαίως άκυρες
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19. Οι Διεθνείς Εμπορικοί Κανόνες ή Ιncoterms για να εφαρμοσθούν σε μια διεθνή σύμβαση 
πώλησης πρέπει να:

α) συμφωνούνται προφορικά
β) ισχύουν αυτόματα χωρίς να συμφωνηθούν
γ) αναφέρονται ξεκάθαρα στη σύμβαση πώλησης
δ) συμφωνούνται κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων

20. Κατά τη διάρκεια της θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων η θαλάσσια φορτωτική αποτελεί:
α) συμπληρωματικό έγγραφο
β) απαραίτητο έγγραφο
γ) έγγραφο χωρίς νομική σημασία
δ) προαιρετικό έγγραφο

21. Στην οδική μεταφορά, το δελτίο παράδοσης CMR εκδίδεται σε:
α) τρία αντίτυπα: για τον αποστολέα, το μεταφορέα και τα εμπορεύματα
β) ένα αντίτυπο για το μεταφορέα
γ) ένα αντίτυπο συνοδευτικό των εμπορευμάτων
δ) απεριόριστο αριθμό αντίτυπων

22. Σύμφωνα με τη CMR υπάρχει η δυνατότητα να καταρτιστεί μια διεθνής σύμβαση οδικής 
μεταφοράς προφορικά αλλά και ηλεκτρονικά σύμφωνα με την:

α) αρχή της εγγυητικής ευθύνης
β) αρχή του κλειστού αριθμού
γ) αρχή του άτυπου των δικαιοπραξιών
δ) αρχή της ισότητας

23. Η φορτωτική CIM αποτελεί έγγραφο στη:
α) θαλάσσια μεταφορά
β) οδική μεταφορά
γ) αεροπορική μεταφορά
δ) σιδηροδρομική μεταφορά

24. Όλα τα έγγραφα της διεθνούς μεταφοράς, δηλαδή η θαλάσσια φορτωτική, το δελτίο παρά-
δοσης CMR, η φορτωτική αεροπορικής μεταφοράς και η φορτωτική CIM αποτελούν:

α) έγγραφα διαπραγμάτευσης
β) έγγραφα που ενσωματώνουν ιδιωτικά δικαιώματα
γ) έγγραφα που εκδίδονται προαιρετικά
δ) επιβοηθητικά έγγραφα που δηλώνουν τον αριθμό και τον τύπο των εμπορευμάτων
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25. Η συμφωνία με την οποία ένα αναρμόδιο δικαστήριο γίνεται αρμόδιο ονομάζεται συμφωνία: 
α) αποκλειστικής δικαιοδοσίας
β) διαιτησίας
γ) δικαστικού συμβιβασμού
δ) παρέκτασης

26. Τα μέτρα που έχουν ως σκοπό την εξασφάλιση του δικαιώματος που κινδυνεύει να χαθεί 
και αποτελεί τη βάση της εμπορικής συναλλαγής ονομάζονται:

α) ασφαλιστικά μέτρα
β) περιοριστικά μέτρα
γ) κατασταλτικά μέτρα
δ) επιβοηθητικά μέτρα

27. Η αναγνώριση δικαστικής απόφασης σε άλλο κράτος μέλος σε σχέση με αυτό που εκδόθηκε 
πραγματοποιείται:

α) με άδεια διοικητικών αρχών
β) με δικαστική απόφαση
γ) χωρίς ιδιαίτερη διαδικασία
δ) με συμφωνία των μερών

28. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία κυρίως των δικαστικών αποφάσεων 
στα κράτη μέλη εκδίδεται ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστός Τίτλος για χρηματικές απαιτήσεις:

α) απαιτητές και μη αμφισβητούμενες
β) για αμφισβητούμενες
γ) υπό διαπραγμάτευση 
δ) για μη εκκαθαρισμένες

29. Για να επιλυθεί μια εμπορική διαφορά με τη διαιτησία πρέπει να υπάρχει:
α) δικαστική απόφαση που παραπέμπει στη διαιτησία
β) συμφωνία διαιτησίας
γ) δικαστικός συμβιβασμός
δ) άδεια των διοικητικών αρχών

30. Η πλέον συνήθης μορφή επίλυσης διεθνών εμπορικών διαφορών είναι:
α) η συμφιλίωση
β) η διαμεσολάβηση
γ) η μορφή διαιτησία/διαμεσολάβηση
δ) η διαιτησία



416

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα

IV. Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία

Βιβλιογραφία
Αλεξανδρίδου Ε., 2012. Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών. Αθήνα: Σάκκουλα. 

Αλεξανδρίδου Ε., 2008. Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή. Αθήνα: Νομική βιβλιοθήκη. 

Αντωνόπουλος Β., 2012. Δίκαιο ΑΕ και ΕΠΕ. 4η έκδοση. Αθήνα: Σάκκουλα. 

Αντωνόπουλος Β., 2012. Δίκαιο Προσωπικών Εταιριών. 4η έκδοση. Αθήνα: Σάκκουλα.

Αυγητίδης Δ., 2013. Η εισηγμένη Ανώνυμη Εταιρία, Αθήνα: Νομική βιβλιοθήκη.

Βρέλλης Σ., Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2008. 3η έκδοση. Αθήνα: Νομική βιβλιοθήκη.

Γεωργακόπουλος Λ., 2010. Ερμηνεία Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών. Αθήνα: Σάκκουλα. 

Γεωργιάδης Α., 2009. Γενικές αρχές αστικού δικαίου. 3η έκδοση. Αθήνα: Α. Σάκκουλα.

Γεωργιάδης Α., 2010. Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα. Αθήνα: Π. Ν. Σάκκουλας. 

Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης, 2011. Η Διαμεσολάβηση στις αστικές και εμπορικές 
διαφορές. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη. 

Καλαβρός Κ., 2011. Θεμελιώδη Ζητήματα του Δικαίου της Διαιτησίας. Αθήνα: Σάκκουλα. 

Καραγκουνίδης Α., 2008. Η μεταχείριση των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών 
από ιδιωτικό διεθνές δίκαιο. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου. Αθήνα: Νομική 
βιβλιοθήκη. 

Καρύδης Γ., 2004. Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Ανταγωνισμού. Αθήνα: Α. Σάκκουλας 

Κιάντος Β., 2005. Ιδιωτικό Δίκαιο του Διεθνούς Εμπορίου. 4η έκδοση. Αθήνα: Σάκκουλα.

Κιάντου-Παμπούκη Αλ., 2013. Δίκαιο Αγιογράφων. 7η έκδοση. Αθήνα: Σάκκουλα. 

Κινινή Ε., 2007. Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας στο ευρωπαϊκό δίκαιο αφερεγγυότητας. 
Αθήνα: Α. Σάκκουλας. 

Κόκκορης Ι. & Λιανός Ι., 2008. Η μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού και ελληνικού δικαίου του 
ελεύθερου ανταγωνισμού. Αθήνα: Νομική βιβλιοθήκη.

Μαρίνος Μ.Θ., 2009. Αθέμιτος Ανταγωνισμός. 2η έκδοση. Αθήνα: Π. Ν. Σάκκουλας. 

Μαρίνος Μ.Θ., 2007. Δίκαιο σημάτων. Αθήνα: Δίκαιο και Οικονομία. 

Μήτκα Κ., 2008. Έγγραφα στη διεθνή χερσαία μεταφορά εμπορευμάτων. Αθήνα: Σάκκουλα.

Μιχαλόπουλος Γ., 2007. Διασυνοριακές Κοινοτικές Πτωχεύσεις. Αθήνα: Νομική βιβλιοθήκη. 

Νίκας Ν., 2010. Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης I. Αθήνα: Σάκκουλα. 

Παμπούκης Χ., 2009. Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη. 

Παπαγιάννης Δ., 2007. Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. 3η έκδοση. Αθήνα: Α. Σάκκουλας. 

Περάκης Ε., 2011. Γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη. 

Περάκης Ε., 2006. Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη. 



417

10 / Νομικό πλαίσιο εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας / Βασίλειος Τουντόπουλος & Ιωάννα Σιαμαντζιούρα

Περάκης Ε., 2006. Η Ελληνική Ευρωπαϊκή Εταιρία, (Societas Europaea). Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

Περάκης Ε., 2010. Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας: κατ’ άρθρο ερμηνεία του ΚΝ 2190/1920. 
3η έκδοση. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη. 

Ρόκας Ν., 2012. Εμπορικές Εταιρίες. 7η έκδοση. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

Ρούσσος Κ., 2010. Δίκαιο Νομικών Προσώπων. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη. 

Σινανιώτη-Μαρούδη Α., 2012. Εταιρίες. 3η έκδοση. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

Τζουγανάτος Δ., 2004. Ολιγοπώλιο και συλλογική δεσπόζουσα θέση στο δίκαιο του ελεύθερου 
ανταγωνισμού. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

Τουντόπουλος Β., 2010. Εξαγοράσιμες Μετοχές. Αθήνα: Σάκκουλα. 

Tριανταφυλλίδης Χ., 2008. Τα ασφαλιστικά μέτρα στις διεθνείς ιδιωτικές διαφορές. Αθήνα: 
Νομική Βιβλιοθήκη. 

Φλάμπουρας Δ., 2010. Το δίκαιο της διεθνούς πώλησης κινητών. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

Ψυχομάνης Σ., 2013. Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών. Αθήνα: Σάκκουλα. 

Behme C., Nohlen Ν. & NZG, 2008. Zur Wegzugsfreiheit von Gesellschaften – Der Schlussantrag 
von Generalanwalt Maduro in der Rechtssache Cartesio (C-210/06). P. 496.

Bonell M. J., 2008. The CISG, European Contract Law and the Development of a World Contract 
Law. American Journal of Comparative Law 56, P. 1. 

Clarke M., 2007. «International carriage of goods by rail: CIM 1999 in force». Journal of Business 
Law, P. 213. 

Ehlermann C.D. & Athanasiu I., 2004. Constructing the EU network of competition authorities. 
Hart Publishing.

Fault J. & Nikpay A., 2007. The EC Law of Competition. Oxford University Press. 

Gaillard Ε., 2010. Legal Theory of International Arbitration. Martinus Nijhoff. 

Jones A. & Sufrin B., 2008. EC Competition Law. Oxford University Press. 

Korom V. & Metzinger P., ECFR 2009. Freedom of Establishment for Companies: the European 
Court of Justice confirms and refines its Daily Mail Decision in the Cartesio Case C-210/06. P. 125.

Krugman P., 1992. Does the new trade theory require a new trade policy? World Economy, P. 423. 

Noak U. & Beurskens M., 2008. Modernising the German GmbH – Mere Window Dressing or 
Fundamental Redesing. EBOR 9, P. 97.

Ortiz Blanco L., 2006. EC Competition Procedure. Oxford University Press. 

Rotheimer M., 2008. Referentenentwurf zum Internationalen Gesellschaftsrecht, NZG. P. 181. 

Sheaffer C., 2007. The Failure of the United Nations Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods and a Proposal for a New Uniform Global Code in International Sales Law. Cardozo 
Journal of International and Comparative Law. P. 461.



418

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα

Sorkin S., 2007. Goods in transit. Vol. 1. 

Wymeersch E., 2007. Is a Directive on Corporate Mobility Needed? EBOR 8. P. 161.

Δικτυογραφία
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 2013. Διαδικτυακός τόπος του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Διαθέσιμος στη διεύθυνση: http://www.veth.gov.gr [Ημερομηνία 
τελευταίας επίσκεψης 28 Μαΐου 2013].

Διαδικτυακή Πύλη ΕΚΕ Κύπρου (Νομικές απαιτήσεις και διοικητικές διαδικασίες σχετικά με τη 
σύσταση εταιρίας στην Κύπρο). Διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.businessincyprus.gov.cy 
[Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης 5 Μαΐου 2013].

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://curia.europa.eu 
[Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης 9 Μαΐου 2013].

Εμπορικό και Βιομηχανικό επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) – (Πληροφόρηση Συναλλασσόμενων – 
Διαδικασία ίδρυσης επιχειρήσεων). Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.acci.gr [Ημερομηνία 
τελευταίας επίσκεψης 28 Μαΐου 2013].

Επιτροπή Ανταγωνισμού - Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή (Hellenic Competition Commission), 2013. 
Διαδικτυακός τόπος της Επιτροπής Ανταγωνισμού – Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής. Διαθέσιμος 
στη διεύθυνση: http://www.epant.gr [Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης 29 Μαΐου 2013].

Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέσιμος στη διεύθυνση: 
http://europa.eu και http://europa.eu/index_el.htm [Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης 8 
Μαΐου 2013].

Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος. CYLAW (Κατάλογος Κυπριακής Νομοθεσίας). Διαθέσιμος 
στη διεύθυνση: http://www.cylaw.org [Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης 30 Μαΐου 2013].

EUR-Lex. Η πρόσβαση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://
eur-lex.com [Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης 8 Μαΐου 2013].

European Commission. AUTHENTICATION SERVICE (ECAS). Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://
circabc.europa.eu/w/browse [Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης 8 Μαΐου 2013].

European Commission. COMPETITION. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/dgs/competi-
tion [Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης 9 Μαΐου 2013].

European Commission. CORDIS - Community Research and development Information Service. 
Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://cordis.europa.eu [Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης 8 Μαΐου 
2013]. 

European Commission. Enterprise and industry. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/
enterprise/policies/finance [Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης 18 Μαΐου 2013].

European Commission. EU finance for small and medium-sized enterprises (SME’s). Διαθέσιμο στη 
διεύθυνση: http://www.access2finance.eu [Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης 8 Μαΐου 2013].

http://www.veth.gov.gr
http://www.businessincyprus.gov.cy
http://curia.europa.eu
http://www.acci.gr
http://www.epant.gr
http://europa.eu
http://europa.eu/index_el.htm
http://www.cylaw.org
http://eur-lex.com
http://eur-lex.com
http://circabc.europa.eu/w/browse
http://circabc.europa.eu/w/browse
http://ec.europa.eu/dgs/competition
http://ec.europa.eu/dgs/competition
http://cordis.europa.eu
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance
http://www.access2finance.eu


419

10 / Νομικό πλαίσιο εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας / Βασίλειος Τουντόπουλος & Ιωάννα Σιαμαντζιούρα

European Union. DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES. Διαθέσιμο 
στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/consultation/final_report_
en.pdf [Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης 14 Μαΐου 2013].

European Union. European Commission. The EU single market. Διαθέσιμο στο http://ec.europa.
eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm [Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης 8 
Μαΐου 2013].

European Union. Summaries of EU legislation. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://europa.eu/
legislation_summaries/index_en.htm [Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης 12 Μαΐου 2013].

European Union. Your Europe, your opportunity. Practical guide to doing business in Europe. 
Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/youreurope/business [Ημερομηνία τελευταίας 
επίσκεψης 5 Μαΐου 2013].

ICCA-International Council for Commercial Arbitration. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.
arbitration-icca.org [Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης 4 Μαΐου 2013].

Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
http://www.otif.org [Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης 19 Μαΐου 2013].

International Chamber of Commerce: ICC. The world business organization. Διαθέσιμο στη διεύ-
θυνση: http://www.iccwbo.org [Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης 29 Μαΐου 2013].

International Franchise Association. IFA-Franchising. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.
franchise.org [Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης 29 Μαΐου 2013].

ROTTERDAM RULES. Text Rotterdam Rules 2009. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.rotter-
damrules2009.com/cms/index.php?page=2 [Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης 24 Μαΐου 2013].

StartupGreece. Βάζουμε την Ελλάδα μπροστά. (Ξεκινώντας επιχείρηση-Χρηματοδοτήσεις-How 
To’s-Επέκταση& Δικτύωση). Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://startupgreece.gov.gr [Ημερομηνία 
τελευταίας επίσκεψης 1 Μαΐου 2013].

UNECE-United Nations Economic Commission for Europe. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://
www.unece.org [Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης 25 Μαΐου 2013].

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/consultation/final_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/consultation/final_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/youreurope/business
http://www.arbitration-icca.org
http://www.arbitration-icca.org
http://www.otif.org
http://www.iccwbo.org
http://www.franchise.org
http://www.franchise.org
http://www.rotterdamrules2009.com/cms/index.php?page=2
http://www.rotterdamrules2009.com/cms/index.php?page=2
http://startupgreece.gov.gr
http://www.unece.org
http://www.unece.org


Κεφάλαιο 11
Ποιότητα και πιστοποίηση
προϊόντων και υπηρεσιών

Κωνσταντίνος Ευαγγελινός
Επίκουρος Καθηγητής
Ποιότητα, Περιβαλλοντική Διαχείριση, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου



421

11 / Ποιότητα και πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών / Κωνσταντίνος Ευαγγελινός

Περίληψη .............................................................................................................................................................................................. 422

Μαθησιακοί στόχοι κεφαλαίου ........................................................................................................................................... 422

11.1 Εισαγωγή ..................................................................................................................................................................................... 423

11.2 Ποιότητα: ορισμοί και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις ................................................................................ 424

11.3 Θεμελιώδεις θεωρητικές προσεγγίσεις στην ποιότητα ............................................................................. 427

11.4 Ποιότητα... ποιο είναι το όφελος και ποιο το κόστος της; ...................................................................... 430

11.5 Η ορολογία της ποιότητας .............................................................................................................................................. 432

11.6 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ........................................................................................................................... 434

11.7 ΙSO 9000 ....................................................................................................................................................................................... 438

11.7.1 ISO 9000 - Βασικές αρχές διαχείρισης ποιότητας .......................................................................... 438

11.7.2 Η δομή του ISO 9001 .......................................................................................................................................... 439

11.8 Επιθεώρηση, έλεγχος, διασφάλιση και διοίκηση ολικής ποιότητας ................................................ 442

11.9 Σύνοψη ......................................................................................................................................................................................... 446

I. Λεξικό όρων ................................................................................................................................................................................... 450

II. Ερωτήσεις κεφαλαίου ........................................................................................................................................................... 451

III. Βιβλιογραφία – Δικτυογραφία ....................................................................................................................................... 453

Περιεχόμενα 11ου Κεφαλαίου



422

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα

Περίληψη
Στόχος του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει συνοπτικά μερικές από τις σημα-
ντικότερες πτυχές της έννοιας της ποιότητας στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
Περιλαμβάνει εννοιολογικές αποσαφηνίσεις για το τι συνιστά ένα προϊόν ή μια επιχειρηματική 
λειτουργία ποιοτικά, βασική ορολογία γύρω από τη συγκεκριμένη θεματική και προσεγγίσεις 
αναφορικά με τη διαχείρισή της. Η ποιότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το μέλλον 
μιας επιχείρησης. Αν οι ενδιάμεσες διεργασίες παραγωγής και συνεπώς το τελικό προϊόν 
διέπονται από υψηλό επίπεδο ποιότητας τότε η επιχείρηση μπορεί να αυξήσει την πελατεία 
της και να ισχυροποιήσει τη θέση της στην αγορά καθώς και να πετύχει μακροχρόνιες συνερ-
γασίες και δικτυώσεις με άλλες επιχειρήσεις της παραγωγικής αλυσίδας. Συνεπώς δεν είναι 
δυνατό να σχεδιάζονται στρατηγικές εξωστρέφειας των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης 
χωρίς να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η παράμετρος της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα μέσα 
στον οργανισμό. 

Λέξεις-κλειδιά: ποιότητα, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, τυποποίηση, τεχνικές προδια-
γραφές, πιστοποίηση, ποιοτικός έλεγχος, διασφάλιση ποιότητας, επιθεώρηση, διοίκηση ολικής 
ποιότητας.

Μαθησιακοί στόχοι κεφαλαίου 
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κεφαλαίου, ο/η αναγνώστης/στρια θα:

α) γνωρίζει βασικά σημεία από το εννοιολογικό πλαίσιο της ποιότητας, 

β) κατανοεί τις κύριες προσεγγίσεις για τη διαχείρισή της, 

γ) είναι ικανός/ή να οργανώνει το σχεδιασμό συναφών πρακτικών.
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11.1 Εισαγωγή
Η ελληνική επιχειρηματικότητα αντιμετωπίζει μια σειρά από εμπόδια στην προώθηση των 
προϊόντων/υπηρεσιών που προσφέρει – είτε ανταγωνιζόμενη τις εισαγωγές ξένων επιχειρή-
σεων στην εγχώρια αγορά είτε επιδιώκοντας την πρόσβαση σε νέες αγορές του εξωτερικού. 
Χρηματοοικονομικοί και επενδυτικοί παράγοντες, κανονιστικά πλαίσια διακρατικού εμπορίου 
και άλλες παράμετροι λειτουργούν ανασταλτικά προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει ωστόσο 
μια κρίσιμη συνιστώσα για την επιχειρηματική επιτυχία που ο επιχειρηματίας μπορεί να 
επηρεάσει καθοριστικά και να μετατρέψει σε ζωτικής σημασίας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
για τον οργανισμό που διαχειρίζεται: την ποιότητα των αγαθών που προσφέρει. Η προσφορά 
προϊόντων σε ανταγωνιστική τιμή που χαρακτηρίζονται από ένα δεδομένο επίπεδο ποιότητας, 
το οποίο καλύπτει τις καταναλωτικές απαιτήσεις και υπερβαίνει τις προσδοκίες τους αποτελεί 
στρατηγικής σημασίας προσέγγιση για μια μακροχρόνια αναπτυξιακή διαδικασία. 

Την τελευταία δεκαετία, η ζήτηση για τεκμηριωμένη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων 
- υπηρεσιών που προσφέρει μια επιχειρηματική δραστηριότητα έχει αυξηθεί κατακόρυφα και 
αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση σε οποιοδήποτε διαγωνισμό για την ανάθεση κάποιου 
έργου και τη διεύρυνση του πελατολογίου μιας επιχείρησης.

Η έννοια της ποιότητας δεν αποτελεί όμως νέα παράμετρο στην παραγωγική διαδικασία αφού 
ανέκαθεν έπαιζε δραστικό ρόλο στη σταθεροποίηση και βελτίωση της θέσης της επιχείρησης 
στην αγορά. Ωστόσο, η σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία και ο ανταγωνισμός που 
επιτείνουν οι νέες – ψηφιακές – τεχνολογίες, καθιστά τη διασφάλιση της ποιότητας ακόμα πιο 
επιτακτική για οποιαδήποτε μορφή επιχειρηματικής δράσης. 

Η ποιότητα δεν είναι πλέον συνυφασμένη μόνο με τις μεγάλες εταιρείες, αλλά επηρεάζει και 
τις μικρότερες επιχειρήσεις – ακόμα και αυτές που απασχολούν ένα ή δύο άτομα (μικροεπι-
χειρήσεις). Μάλιστα, ανεξαρτήτως του μεγέθους του επιχειρηματικού οργανισμού, η έμφαση 
στην ποιότητα του τελικού προϊόντος/υπηρεσίας συμβάλλει καθοριστικά ώστε να καλύπτονται 
επιτυχώς οι καταναλωτικές απαιτήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η οικογένεια προτύπων ISO 9000 
προσφέρει ένα περιεκτικό και ολοκληρωμένο σύνολο αρχών, κανόνων, προδιαγραφών και 
υποδείξεων που θα βοηθήσουν τον επιχειρηματία να σχεδιάσει και να υλοποιήσει διαδικασίες 
και πρακτικές με άξονα τη διασφάλιση της ποιότητας.

Τι είναι όμως ποιότητα και πώς προσδιορίζεται η διαχείρισή της στην επιχείρηση;
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11.2 Ποιότητα: ορισμοί και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις
Ο όρος «ποιότητα» δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί με απλό τρόπο καθώς μπορεί να γίνεται 
αντιληπτή με διαφορετικό τρόπο σε συνάρτηση με το εκάστοτε πλαίσιο στο οποίο καλείται να 
προσδιοριστεί. Ιδίως τα τελευταία χρόνια, το περιεχόμενο της ποιότητας ως έννοια αλλάζει 
τόσο συχνά που τείνει να γίνει αρκετά ρευστός όρος (τι θεωρείται ποιοτικό; τι είναι ποιο-
τικό;). Αναφερόμενοι στην ποιότητα ενός συστήματος, μιας διαδικασίας ή ενός προϊόντος/
μιας υπηρεσίας, αποδίδεται εν συντομία ένα υπερσύνολο χαρακτηριστικών που συναποτε-
λούν την «εικόνα» - υπόσταση του. Τα πράγματα δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο καθώς 
αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να είναι πολυάριθμα, αλλά και από το γεγονός ότι ο όρος κατά 
κανόνα χρησιμοποιείται για να αποδώσει τη θετική διάσταση παρά μια αρνητική χροιά – λέγο-
ντας «ποιότητα» κατά κανόνα υπονοούμε «καλή» ή «υψηλή» ποιότητα. Για αυτό και είναι 
απαραίτητο, σε κάθε περίπτωση, η ποιότητα να προσδιορίζεται με ακρίβεια και να συνδέεται 
με το πλαίσιο μέσα στο οποίο την εξετάζετε, με μια συγκεκριμένη διάσταση της ποιότητας που 
θέλετε να αποσαφηνιστεί αλλά και τη δεδομένη χρονική περίοδο που γίνεται αυτή η εξέταση. 
Γιατί η ποιότητα είναι άμεσα συνυφασμένη με το πλαίσιο, το αντικείμενο και το χρόνο.

Δεν υπάρχει κάποιος αυστηρός ορισμός ως προς το τι είναι η ποιότητα - ο όρος ερμηνεύεται 
διαφορετικά ανάλογα με την οπτική που προσεγγίζεται. Από τη σκοπιά του καταναλωτή, η 
ποιότητα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας αφορά στο βαθμό που τα χαρακτηριστικά τους αυτά 
μπορούν να καλύψουν τις προσδοκίες του από τη χρήση τους. Όμως, από την πλευρά του 
παραγωγού - επιχειρηματία, η ποιότητα μπορεί να επικεντρώνεται περισσότερο σε επιμέρους 
παραγωγικές πρακτικές, σε ενδιάμεσα στάδια μετασχηματισμού των πρώτων υλών σε τελικό 
προϊόν, σε αναγκαίες διαδικασίες παραγωγής, όπως επίσης και σε χαρακτηριστικά του οργανι-
σμού και του εργατικού δυναμικού.

Η ποιότητα ως «συμμόρφωση σε προδιαγραφές» εξηγεί πόσο καλά ένα προϊόν ή μια υπηρεσία 
ικανοποιεί τους στόχους και τις ανοχές που έχουν θέσει οι σχεδιαστές του. Για παράδειγμα, 
το μήκος ενός ανταλλακτικού έχει προσδιοριστεί από τους σχεδιαστές του να είναι 3±0,5 
εκατοστά κάτι που σημαίνει ότι η συγκεκριμένη διάστασή του μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 
2,95 και 3,05 εκατοστών. Ομοίως, η αναμονή στη ρεσεψιόν ενός ξενοδοχείου μπορεί να έχει 
οριστεί στα 10 λεπτά αλλά με μια επιπλέον αποδεκτή καθυστέρηση τριών λεπτών. Επίσης 
σκεφτείτε μια λάμπα συγκεκριμένης ονομαστικής ισχύος (λ.χ. 60 watt) που αποδίδει ένα συγκε-
κριμένο επίπεδο φωτισμού. Σε περίπτωση που μια τέτοια λάμπα δεν αποδίδει τον αναμενό-
μενο φωτισμό αλλά χαμηλότερο (π.χ. 40 watt), τότε δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές. Η ποιό-
τητα από την πλευρά της συμμόρφωσης στις προδιαγραφές – όπως υποδεικνύουν τα παρα-
πάνω παραδείγματα – είναι μια μετρήσιμη μεταβλητή που προσεγγίζεται περισσότερο από την 
πλευρά της επιχείρησης και δεν έχει άμεση σχέση με την ιδέα του καταναλωτή για το τι είναι 
ποιοτικό.

Η ποιότητα ως «καταλληλότητα για χρήση» εστιάζει στο βαθμό που το παραγόμενο προϊόν/
υπηρεσία εκτελεί μέσω της χρήσης ή λειτουργίας του το σκοπό για τον οποίο παράχθηκε. Για 
παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο coupé και ένα SUV είναι και τα δύο κατάλληλα για μετακίνηση. Αν 
όμως κριτήριο θεωρηθεί όχι απλώς η μετακίνηση αλλά η μετακίνηση και σε δασικούς δρόμους 
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τότε το SUV συγκεντρώνει μεγαλύτερη καταλληλότητα για τη συγκεκριμένη χρήση. Η συγκε-
κριμένη οπτική της ποιότητας αποτελεί μια προσέγγιση από την πλευρά του καταναλωτή και 
αναδεικνύει την αποσαφήνιση των επιμέρους καταναλωτικών αναγκών.

Η ποιότητα ως «αξία χρήσης σε σχέση με την τιμή πώλησης» αποτελεί άλλη μια έκφανση της 
ποιότητας που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές για να εκφράσουν τη χρησιμότητα του υπό 
εξέταση αγαθού/υπηρεσίας. Αποτελεί και το μόνο ορισμό που συνδυάζει οικονομικά και κατα-
ναλωτικά κριτήρια θεωρώντας ότι η ποιότητα προσδιορίζεται από την τιμή πώλησης. Για παρά-
δειγμα, σκέφτεστε να εγγραφείτε σε ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών για να μάθετε μια 
ξένη γλώσσα αλλά πληροφορήστε ότι την ίδια γλώσσα μπορείτε να τη διδαχτείτε σε ένα άλλο 
φροντιστήριο με σημαντικά χαμηλότερα δίδακτρα. Πηγαίνοντας στο δεύτερο φροντιστήριο 
έχετε την πεποίθηση ότι λαμβάνετε μεγαλύτερη αξία χρήσης για την τιμή που θα πληρώνατε.

Η ποιότητα επίσης προσδιορίζεται από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που προσφέρονται από 
την επιχείρηση που πουλά τα προϊόντα της. Σε αυτή την περίπτωση, η έννοια της ποιότητας δεν 
αφορά μόνο στο καθαυτό προϊόν αλλά και το προσωπικό, τις διαδικασίες και το οργανωσιακό 
περιβάλλον που συνδέεται με την παραγωγή του. Για παράδειγμα, η ποιότητα μιας συγκεκρι-
μένης μάρκας ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν κρίνεται μόνο από τους ίδιους τους υπολογιστές 
αλλά και από τις υπηρεσίες υποστήριξης και εξυπηρέτησης σε περιπτώσεις βλαβών/τεχνικών 
προβλημάτων που προσφέρει η τοπική αντιπροσωπεία.

Η ποιότητα επίσης συνδέεται με ψυχολογικά κριτήρια που αφορούν στην υποκειμενική αξιο-
λόγηση του καθενός για το τι καθιστά ένα προϊόν (ή υπηρεσία) ποιοτικό. Διαφορετικοί παρά-
γοντες συμβάλλουν σε μια τέτοια αξιολόγηση και συμπεριλαμβάνουν την ιδιοσυγκρασία του 
καταναλωτή. Για παράδειγμα, κάποιος που νοσηλεύεται σε μια ιδιωτική κλινική μπορεί να 
λαμβάνει μετρίου επιπέδου περίθαλψη αλλά η καλή - φιλική συμπεριφορά του προσωπικού 
μπορεί να του αφήσει την εντύπωση μιας συνολικά ποιοτικής υπηρεσίας περίθαλψης. Ομοίως, 
είναι συχνή η συσχέτιση που κάνουν καταναλωτές μεταξύ συγκεκριμένων προϊόντων με την 
έννοια της υψηλής ποιότητας – αριστείας λόγω της φήμης που έχουν, όπως για παράδειγμα τα 
ρολόγια χειρός Rolex και τα αυτοκίνητα της Mercedes-Benz. 

Στις κρίσιμες παραμέτρους της ποιότητας περιλαμβάνονται λοιπόν χαρακτηριστικά του προϊό-
ντος, απαραίτητες διαδικασίες παραγωγής, όπως επίσης και χαρακτηριστικά που περιγράφουν 
τον επιχειρηματικό οργανισμό και το εργατικό δυναμικό του. Αυτή η έννοια της ποιότητας 
διαφέρει εμφανώς από τη συνήθη σημασία που της δίνεται, η οποία περιορίζεται μόνο σε ιδιό-
τητες του προϊόντος. Η διαχείριση της ποιότητας επιδιώκει να οργανώσει συστηματικά όλες 
τις διαχειριστικές μεθόδους και διαδικασίες προκειμένου να εξασφαλίσει την εκπλήρωση των 
απαιτήσεων των πελατών.

Η «ποιότητα» ως διευρυμένος όρος αντανακλά ένα σύνολο από χαρακτηριστικά ενός συστή-
ματος, μιας διαδικασίας ή ενός προϊόντος που αποτυπώνουν τη συνολική εικόνα τους. Επειδή 
ωστόσο τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να είναι αναρίθμητα, αλλά και επειδή η έννοια της 
ποιότητας κατά κανόνα χρησιμοποιείται για να καταδείξει τη θετική διάσταση τέτοιων χαρα-
κτηριστικών είναι επιτακτική η ανάγκη ακριβούς περιγραφής του τι συνιστά «καλή» ή 
«υψηλή» ποιότητα. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται με τον καθορισμό επιθυμητών επιπέδων ποιό-
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τητας, δηλαδή μιας ακριβούς δήλωσης που περιγράφει το πώς είναι επιθυμητό να είναι ένα 
αποτέλεσμα, μια ενέργεια, μια υπηρεσία, κ.τ.λ., ώστε να μπορεί η ποιότητά της να θεωρηθεί 
αποδέκτη αλλά και μέσω της κατάρτισης δεικτών αξιολόγησης της ποιότητας, δηλαδή σαφών 
ενδείξεων ότι μια συγκεκριμένη, επιθυμητή, ενέργεια έχει λάβει χώρα ή ένα δεδομένο, 
επιθυμητό, αποτέλεσμα έχει επιτευχθεί. Σε κάθε περίπτωση ο – είτε ποσοτικός, είτε ποιο-
τικός – δείκτης ποιότητας πρέπει να επιτρέπει τη διαπίστωση της επίτευξης του επιθυμητού 
αποτελέσματος. 

Ακολούθως, παρατίθενται συνοπτικοί ορισμοί που έχουν δοθεί από οργανισμούς που εστι-
άζουν στην προαγωγή της ποιότητας και από μεγάλους θεωρητικούς που έχουν εστιάσει 
στη συγκεκριμένη διάσταση της παραγωγικής διαδικασίας. Η πλειονότητα των ορισμών που 
έχουν αποτυπωθεί στην υπάρχουσα βιβλιογραφία καταδεικνύει και το πόσο πολυδιάστατη και 
«πυκνή» είναι η συγκεκριμένη έννοια:

• «η καταλληλότητα για χρήση» (Juran, 1964),

• «η συμμόρφωση με προδιαγραφές» (Juran, 1968),

• «η συμμόρφωση με απαιτήσεις» (Crosby, 1979),

• «το σύνθετο άθροισμα των χαρακτηριστικών του μάρκετινγκ, της μηχανικής, της 
παραγωγής και της συντήρησης ενός προϊόντος και μιας υπηρεσίας, μέσω των 
οποίων το προϊόν και η υπηρεσία όταν αποδοθούν σε χρήση θα ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις του πελάτη» (Feigenbaum, 1983),

• «η στόχευση στις ανάγκες των πελατών, παρούσες και μελλοντικές» (Deming, 1986),

• «ο βαθμός στον οποίο ένα σύνολο έμφυτων χαρακτηριστικών ικανοποιεί απαιτή-
σεις» (ISO 9000:2000),

• «το σύνολο των προδιαγραφών και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μιας υπηρε-
σίας τα οποία συμβάλλουν στην ικανοποίηση των άμεσων και έμμεσων αναγκών 
του πελάτη» (American Society for Quality, 2010),

• μια τρισδιάστατη έννοια που συνίσταται: i) στην ποιότητα που προσδίδει ο χρήστης 
στο προϊόν/υπηρεσία βάσει της ικανοποίησης των αναγκών του από τη χρήση του, 
ii) στην ποιότητα που αποδίδει ο παραγωγός στο προϊόν σε συνάρτηση με την 
άρτια ολοκλήρωση των παραγωγικών διαδικασιών και iii) στην ποιότητα σχεδίασης 
- προδιαγραφών που καλύπτει σαφείς και μετρήσιμες παραμέτρους των προϊόντων 
(υπηρεσιών) (Heizer & Render, 2008),

• «το σύνολο των γνωρισμάτων και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μιας υπηρε-
σίας, τα οποία έχουν σχέση με την ικανότητα του να ικανοποιεί άμεση ή έμμεση 
ανάγκη» (ISO 8402), 

• «η ποιότητα σε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία δεν έχει να κάνει με το τι παρέχει ο 
προμηθευτής, έχει να κάνει με το τι αποκομίζει και πόσο είναι διατεθειμένος να 
πληρώσει ο πελάτης για αυτό» (Drucker, 1985),

• «το αποτέλεσμα του ενδιαφέροντος για τους πελάτες» (Pirsig, 1974).
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Από όλους τους παραπάνω ορισμούς, πιο χρήσιμος για τις ανάγκες του συγκεκριμένου κεφα-
λαίου θεωρείται αυτός της «συμμόρφωσης σε προδιαγραφές» που εύστοχα αναδεικνύει την 
τεχνική διάσταση του ποιοτικού προϊόντος ή της υπηρεσίας που αφορά άμεσα σε μια επιχειρη-
ματική δραστηριότητα.

11.3 Θεμελιώδεις θεωρητικές προσεγγίσεις στην ποιότητα
Ο W.E. Deming (2013) πρότεινε ένα πλαίσιο δράσης 14 σημείων, για την ποιότητα και το πώς 
πρέπει να την προσεγγίζει η διοίκηση μιας επιχείρησης, που μπορούν δυνητικά να οδηγήσουν 
σε μόνιμη βελτίωση της οργανωσιακής κουλτούρας της επιχείρησης. Σύμφωνα με τον Deming, 
η πρωτοβουλία με άξονα την ποιοτική αναβάθμιση πρέπει να αρχίζει από την κορυφή της 
επιχείρησης με δέσμευση της ανώτερης διοίκησης της επιχείρησης και η δραστική αλλαγή των 
υπαρχουσών μεθόδων διοίκησης κρίνεται επιτακτική στη σύγχρονη, παγκοσμιοποιημένη, οικο-
νομία. Η αναγκαιότητα αυτή αναδεικνύεται στα 14 σημεία - αρχές του Deming:

1. Συνέχεια και συνέπεια στην προσπάθεια βελτίωσης προϊόντων και υπηρεσιών με 
σκοπό την ανταγωνιστικότητα, την εδραίωση στον τομέα δραστηριοποίησης της 
επιχείρησης και στο σχεδιασμό μακροπρόθεσμων στόχων.

2. Υιοθέτηση νέας φιλοσοφίας από τη διοίκηση και όχι απλή κοινοποίησή της στους 
εργαζομένους.

3. Αποφυγή της απλής επιθεώρησης του τελικού προϊόντος/υπηρεσίας. Η ποιότητα 
πρέπει να είναι ενσωματωμένη σε όλες τις επιμέρους παραγωγικές διαδικασίες. 

4. Παύση της τακτικής συναλλαγών με προμηθευτές με μόνο κριτήριο την τιμή. Είναι 
απαραίτητη μια σχέση εμπιστοσύνης με συγκεκριμένους προμηθευτές για συγκε-
κριμένες πρώτες ύλες και να μην υπάρχει διαρκής αναζήτηση προμηθευτών λαμβά-
νοντας αποκλειστικά υπόψη τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. 

5. Συνεχής βελτίωση του συστήματος παραγωγής και των υπηρεσιών της επιχείρησης 
– διαρκής αναζήτηση νέων τρόπων βελτίωσης της ποιότητας. 

6. Καθιέρωση της άρτιας εκπαίδευσης όλου του προσωπικού της επιχείρησης – σε 
αντίθετη περίπτωση είναι πιθανό να δημιουργούνται δυσλειτουργίες. 

7. Αποτελεσματική ηγεσία και όχι απλή επίβλεψη των εργαζομένων και των παραγω-
γικών διαδικασιών.

8. Αποβολή του φόβου ότι «κάτι δε θα πετύχει» - το προσωπικό πρέπει να αισθάνεται 
ασφαλές στην ανάληψη πρωτοβουλιών και νέων ιδεών.

9. Κατάργηση διατμηματικών στεγανών - εμποδίων, συνεργασίας και επικοινωνίας 
μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων εργασίας της επιχείρησης.  

10. Κατάργηση συνθημάτων (slogans), των παροτρύνσεων και των στόχων που πιέζουν 
για αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων.
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11. Ελαχιστοποίηση του προσδιορισμού χρονικών προθεσμιών και των αριθμητικών 
στόχων καθώς η πίεση που δημιουργούν συχνά οδηγεί στην παραγωγή ελαττωμα-
τικών προϊόντων.

12. Κατάργηση συστημάτων που αφαιρούν από τους εργαζόμενους την περηφάνια για 
την εργασία τους και τη μετατρέπουν σε υποχρέωση – οι αξιολογήσεις ατομικής 
επίδοσης αποτελούν ένα τέτοιο σύστημα που μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για 
την επιχείρηση. 

13. Παρότρυνση για διαρκή κατάρτιση και προσωπική βελτίωση όλων των μελών του 
οργανισμού. 

14. Συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως - διοίκησης και υπαλλήλων - στην προσπάθεια βελτί-
ωσης της ποιότητας, στη «μεταμόρφωση» της επιχείρησης. 

Ο J.M. Juran (2013) πρότεινε ένα τρίπτυχο για την προαγωγή της ποιότητας με συνιστώσες:

α) το σχεδιασμό - προγραμματισμό της ποιότητας, μια δομημένη διαδικασία για το 
σχεδιασμό προϊόντων/υπηρεσιών που διασφαλίζει ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
των πελατών,

β) τη βελτίωση της ποιότητας, μια διαδικασία για τη δημιουργία καινούριων επιπέδων 
επίδοσης μέσω εξάλειψης της σπατάλης και των ελαττωματικών προϊόντων ώστε 
να μειωθεί το κόστος που προκύπτει ως αποτέλεσμα της κακής ποιότητας και 

γ) τον έλεγχο της ποιότητας, μια διαχειριστική διαδικασία για τη διεκπεραίωση των 
καθορισμένων στόχων με την αξιολόγηση και σύγκριση των πραγματικών επιδό-
σεων και των προγραμματισμένων επιδόσεων και την ανάληψη δράσεων για ενδε-
χόμενες διαφορές που θα προκύψουν.

Τα τρία αυτά στοιχεία αποτελούν αμοιβαίως ενισχυόμενα στοιχεία για την ποιοτική αναβάθ-
μιση διαδικασιών και προϊόντων. Ο Juran συνιστά δε μια φόρμουλα για αποτελέσματα, που 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημαντικά στάδια: 

• Καθιέρωση συγκεκριμένων στόχων προς επίτευξη. 

• Καθιέρωση κάποιων σχεδίων για την επίτευξη των στόχων. 

• Ανάθεση σαφή καθηκόντων για την πραγματοποίηση των στόχων.

• Επιβράβευση βάσει των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν.

Η προσέγγιση του P.B. Crosby (2001) αποτελεί μια ακόμα σημαντική συνεισφορά στην αποκρυ-
στάλλωση της ποιότητας και τις πρακτικές διαχείρισής της. Κεντρική ιδέα της προσέγγισής του 
είναι ότι η ποιότητα πρέπει να «χτίζεται» μέσα στον οργανισμό και όχι απλώς να επιθεωρείται. Ο 
Crosby επεσήμανε τις σημαντικές δαπάνες που ενέχουν οι διαδικασίες επιθεώρησης και επιδι-
όρθωσης ελαττωματικών προϊόντων και την ανάγκη για μείωση αυτών και τόνισε ότι το κόστος 
πρόληψης είναι πάντοτε μικρότερο από το κόστος επιθεώρησης και επιδιόρθωσης. Ως βασικά 
σημεία για την αποτελεσματική διαχείριση της ποιότητας υπέδειξε τα ακόλουθα αξιώματα: α) 
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η ποιότητα ουσιαστικά πρέπει να αποτελεί συμμόρφωση στις καταναλωτικές προσδοκίες, β) 
η βελτίωση της ποιότητας επιτυγχάνεται διαμέσου των προληπτικών δράσεων/πρακτικών 
και όχι της αξιολόγησης, γ) η απάλειψη των ελαττωματικών πρέπει να αποτελεί το πρότυπο 
απόδοσης για την ποιότητα και δ) η ποιότητα μετριέται βάσει της μη-προσαρμογής στις απαι-
τήσεις των πελατών. Επίσης, στο ίδιο πνεύμα με τον Deming, ανέπτυξε ένα πλαίσιο 14 βημάτων 
αναφορικά με την ποιοτική αναβάθμιση διαδικασιών, πρακτικών και παραγόμενων προϊόντων/
υπηρεσιών σε έναν επιχειρηματικό οργανισμό: 

1. Δέσμευση της ανώτατης διοίκησης της επιχείρησης. Η ποιότητα είναι ευθύνη της 
διοίκησης, η οποία πρέπει να καθορίζει τη σχετική πολιτική.

2. Οργάνωση ομάδας-εργασίας με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας. Η ομάδα θα 
πρέπει να απαρτίζεται από τους επικεφαλείς των επιμέρους τμημάτων της επιχεί-
ρησης για τη διερεύνηση και προώθηση βελτιωτικών κινήσεων τόσο των τμημάτων 
τους όσο και του οργανισμού ως σύνολο.

3. Μέτρηση της ποιότητας. Κατάρτιση και εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων για τον 
εντοπισμό των σημείων που επιδέχονται βελτίωση.

4. Υπολογισμός κόστους ποιότητας. Αποτίμηση του κόστους που απορρέει από την 
προσαρμογή/μη-προσαρμογή της ποιότητας ώστε να αποσαφηνιστούν βελτιώσεις 
που μπορούν να υλοποιηθούν και να συνεισφέρουν στην κερδοφορία της επιχεί-
ρησης. Κόστος προσαρμογής είναι το κόστος που καταβάλλεται προκειμένου να 
επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος ποιότητας (π.χ. κόστος για πρόληψη 
σφαλμάτων, κατάλληλου εξοπλισμού). Κόστος μη-προσαρμογής ονομάζεται το 
κόστος που προκύπτει από σφάλματα, αστοχίες, ελαττώματα (π.χ. επιστροφές, 
αποζημιώσεις, δυσφήμιση της εταιρίας, κ.ά.). 

5. Επίγνωση της ποιότητας. Το προσωπικό οφείλει να είναι ενημερωμένο σχετικά με 
θέματα ποιότητας και τη σημαντικότητα της ποιοτικής αναβάθμισης του προϊό-
ντος καθώς και του κόστους που έχουν για την επιχείρηση σφάλματα, αστοχίες και 
ελαττώματα.

6. Διορθωτικές ενέργειες. Ανάληψη δράσεων διορθωτικού χαρακτήρα ως συνέπεια 
των βημάτων 3 και 4.

7. Σχεδιασμός μηδενικών σφαλμάτων/ελαττωμάτων. Οργάνωση ειδικής επιτροπής για 
το σχεδιασμό μιας κατάλληλης για την επιχείρηση προσέγγισης ιδανικής λειτουργίας 
απαλλαγμένης από αστοχίες.

8. Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέσεις ευθύνης. Όλα τα μέλη της διοίκησης του 
οργανισμού (από τα επιμέρους τμήματα που τον απαρτίζουν) πρέπει να εκπαι-
δεύονται κατάλληλα ώστε να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις όποιες δράσεις - 
πρακτικές χρειάζονται για τη βελτίωση της ποιότητας.

9. Μέρα Μηδενικών σφαλμάτων. Σε εύλογο διάστημα, μετά την έναρξη του προγράμ-
ματος βελτίωσης της ποιότητας, λ.χ. να γίνεται απολογισμός, να καθορίζονται οι 
επακόλουθες ενέργειες και να προσεγγίζονται οι στόχοι μηδενικών σφαλμάτων. 
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10. Καθορισμός στόχων. Ακολούθως της μέρας μηδενικών σφαλμάτων, χρειάζεται η 
αποσαφήνιση εκ μέρους των ιθυνόντων της επιχείρησης τόσο των ατομικών όσο 
και των στόχων κάθε τμήματος της επιχείρησης.

11. Διόρθωση σφαλμάτων. Ενημέρωση της διοίκησης από τους εργαζομένους για 
αιτίες προβλημάτων/ενδεχόμενων σφαλμάτων ώστε να προσδιοριστούν οι διορ-
θωτικές ενέργειες ώστε να εργάζονται χωρίς λάθη.

12. Αναγνώριση. Είναι απαραίτητη η αναγνώριση της προσπάθειας των εργαζομένων 
που έμπρακτα (πετυχαίνοντας στόχους που τέθηκαν), συμβάλλουν στην ποιοτική 
αναβάθμιση της επιχείρησης και των προϊόντων/υπηρεσιών του.

13. Συμβούλιο ποιότητας. Οι ειδικοί σε θέματα ποιότητας και οι επικεφαλής των επιμέ-
ρους τμημάτων της επιχείρησης πρέπει να ανταλλάσσουν γνώσεις και εμπειρίες και 
να διαβουλεύονται μεταξύ τους για ενδεχόμενα προβλήματα. 

14. Ξανά από την αρχή. Επανάληψη των βημάτων 1 - 13 κάθε 12 - 18 μήνες μετά από 
την έναρξη του όλου εγχειρήματος - προγράμματος ποιοτικής βελτίωσης.

11.4 Ποιότητα... ποιο είναι το όφελος και ποιο το κόστος της;

                                   

Μια επιχείρηση που προσανατολίζεται προς την επίτευξη ενός δεδομένου επιπέδου ποιό-
τητας σε όλα τα στάδια της παραγωγής αποκομίζει μια σειρά από οφέλη που συμβάλλουν 
στην επιτυχημένη λειτουργία και ανάπτυξη της. Η υψηλή ποιότητα βελτιώνει τη φήμη και τη 

Σχήμα 1. Οφέλη και κόστη της ποιότητας, (σχήμα του συγγραφέα).

Οφέλη

Φήμη 

Δημόσια εικόνα

Αξιοπιστία 

Εμπιστοσύνη κατ/τών

Νέες αγορές

Κερδοφορία

Βιωσιμότητα

Κόστη

Κόστος κακής ποιότητας

Κόστος αξιολόγησης ποιότητας 

Κόστος πρόληψης 

Κόστος εξακρίβωσης χαμηλής 
ποιότητας πριν το τελικό 
προϊόν φτάσει στον πελάτη

Κόστος διαπιστούμενων  
ελαττωματικών προϊόντων μετά  
την αποστολή τους στον πελάτη

Ποιότητα
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δημόσια εικόνα της επιχείρησης. Ενισχύει την αξιοπιστία των προϊόντων και την εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών σε αυτά. Ως εκ τούτου, η επιχείρηση δυνητικά αποκτά μεγαλύτερη δυνατό-
τητα εισόδου σε νέες αγορές πέρα της εγχώριας. Το πιο ορατό όφελος όμως εντοπίζεται στην 
κερδοφορία της επιχείρησης και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της – ιδιαιτέρα σε περιόδους 
κρίσης, όπως αυτή που διανύουμε. 

Ωστόσο, βασικός λόγος που η ποιότητα έχει λάβει τόσο εξέχουσα σημασία τα τελευταία χρόνια 
είναι η κατανόηση του υψηλού κόστους που ενέχει η απουσία της – η χαμηλή ποιότητα. 
Αποτελεί αδυναμία που μπορεί να επηρεάσει όλα τα τμήματα ενός οργανισμού και ενδεχο-
μένως να προκαλέσει σημαντικές ζημιές στα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης. Η πιο 
προφανής επίπτωση της κακής ποιότητας είναι όταν δημιουργεί δυσαρεστημένους πελάτες και 
εν τέλει μείωση των πωλήσεων - απώλεια εσόδων. Η ποιότητα όμως έχει και άλλες μορφές 
κόστους που γενικά διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: 

1. Η πρώτη αναφέρεται σε εκείνες τις μορφές κόστους που χρειάζονται για να κατορθώσει 
η επιχείρηση να πετύχει υψηλή ποιότητα και ονομάζονται κόστη ελέγχου ποιότητας. 
Περιλαμβάνουν:

α) Το κόστος πρόληψης για την αποτροπή περιστατικών ή/και μονάδων προϊόντος με 
χαμηλή ποιότητα. Περιλαμβάνει τα έξοδα ενός πλάνου προαγωγής της ποιότητας, 
οργάνωσης άρτιων διαδικασιών παραγωγής και σχεδιασμού προϊόντων, συλλογής 
στοιχείων σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών, πρακτικές με στόχο τη συμμόρ-
φωση στις προδιαγραφές, εκπαίδευσης των εργαζομένων καθώς και διατήρησης 
αρχείου σχετικά με στοιχεία επίδοσης στον τομέα της ποιότητας.

β) Το κόστος αξιολόγησης αν οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ή τα τελικά προϊ-
όντα είναι ποιοτικώς άρτια. Περιλαμβάνει έξοδα για τη διενέργεια επιθεωρή-
σεων στη γραμμή παραγωγής, τεστ - δοκιμές προϊόντων και τη λεπτομερή εξέταση 
για τη διαπίστωση ότι οι προδιαγραφές ποιότητας που τέθηκαν έχουν εφαρμο-
στεί. Εμπεριέχει επίσης το κόστος απασχόλησης εργαζομένων για τη μέτρηση 
της ποιότητας και το κόστος του εξοπλισμού που τυχόν χρειάζεται για μια τέτοια 
αξιολόγηση.

2. Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στα κόστη που προκύπτουν από την ύπαρξη χαμηλής 
ποιότητας και διακρίνονται:  

α) Στο κόστος εξακρίβωσης περιπτώσεων χαμηλής ποιότητας πριν το τελικό προϊόν/
υπηρεσία φτάσει στον πελάτη, είναι το κόστος που πραγματοποιείται κατά το 
στάδιο που αρχίζει από το τέλος της παραγωγικής διαδικασίας και μέχρι το προϊόν 
να αποσταλεί στον πελάτη. Περιλαμβάνει προϊόντα που έχουν ανάγκη επανεκατερ-
γασίας, προϊόντα που δεν επιδέχονται διόρθωση (σκράπ), απώλειες υλών, χρόνου 
και χρήσης μηχανημάτων που απασχολήθηκαν κατά την παραγωγή της ελαττωμα-
τικής μονάδας προϊόντος αλλά και δαπάνες ποιοτικού ελέγχου των επανακατασκευ-
ασμένων τεμαχίων. 

β) Στο κόστος διαπιστούμενων ελαττωματικών προϊόντων μετά την αποστολή τους 
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στον πελάτη που αντανακλά το κόστος που προκύπτει από την εξακρίβωση ελαττω-
μάτων στα πωληθέντα προϊόντα, κατά την παράδοσή τους στον πελάτη και αρχίζει 
από τη στιγμή που ο τελευταίος θα εκφράσει τη δυσαρέσκεια του για την ποιό-
τητα του προϊόντος/υπηρεσία που αγόρασε. Τέτοιες μορφές κόστους είναι ιδιαί-
τερα επιζήμιες καθώς μπορούν να βλάψουν την προτίμηση - αφοσίωση του αγορα-
στικού κοινού στα προϊόντα της επιχείρησης και καλύπτουν ένα φάσμα δαπανών: 
διαχείριση παραπόνων πελατών, αξιώσεις αποζημίωσης, μηνύσεις καταναλωτών, 
επιστροφές προϊόντων και αιτήματα για επισκευή τους, κ.ά.

11.5 Η ορολογία της ποιότητας
Τυποποίηση ονομάζεται η δραστηριότητα βάσει της οποίας καθιερώνονται, για τους διάφο-
ρους τύπους πραγματικών ή δυνητικών προβλημάτων, διατάξεις για κοινή και επαναλαμβανό-
μενη χρήση, που στοχεύουν στην επίτευξη της κατά το δυνατόν μεγαλύτερης τάξης σε ένα δεδο-
μένο πλαίσιο εφαρμογής. Η τυποποίηση παρέχει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επίτευξη του 
μέγιστου βαθμού συνέπειας τόσο στον τρόπο εκτέλεσης μίας συγκεκριμένης διεργασίας ή του 
συνόλου διεργασιών που συντελούν στην παραγωγή ενός προϊόντος/υπηρεσίας, όσο και στο 
αποτέλεσμα της παραγωγής καθεαυτό (Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων, 2013). 

Αποτέλεσμα των διεργασιών τυποποίησης αποτελούν τα πρότυπα ή/και οι τεχνικές προδια-
γραφές που υλοποιούνται από επιτροπές ειδικών εμπειρογνωμόνων αρμοδίων, αναγνωρι-
σμένων φορέων - οργανισμών που έχουν συσταθεί για αυτό το σκοπό. Τα πρότυπα/τεχνικές 
προδιαγραφές είναι έγγραφα που προκύπτουν μετά από συναίνεση όλων των εμπλεκομένων 
μερών ώστε να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός αποδοχής και συναίνεσης. Ορίζονται ως σύνολα 
κανόνων, οδηγιών ή/και χαρακτηριστικών για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων ή των 
αποτελεσμάτων αυτών (βλ. προϊόντα) με σκοπό την αποτύπωση του μέγιστου βαθμού τάξης σε 
ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής. 

Τα πρότυπα είναι απολύτως σαφή και τεκμηριωμένα κείμενα που μπορεί αναφέρονται σε: α) 
προϊόντα και υπηρεσίες, β) διεργασίες και δραστηριότητες, ή γ) σε συστήματα διαχείρισης. 
Έχουν προαιρετικό χαρακτήρα και καταρτίζονται από εθνικούς ή διεθνείς φορείς τυποποί-
ησης ώστε να προωθείται η εμπορευσιμότητα των αγαθών, να προάγεται η τεχνογνωσία και 
να εξασφαλίζεται η - ελάχιστα αποδεκτή - ποιότητα με γνώμονα την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας του κοινωνικού συνόλου. 

Σε αντίθεση με τον προαιρετικό χαρακτήρα των προτύπων, οι τεχνικές προδιαγραφές είναι 
αυστηρά ως προς την εφαρμογή τους κείμενα, που ουσιαστικά συνίστανται σε οδηγίες με 
συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής. Κεντρική ιδέα γύρω από τις τεχνικές προδιαγραφές είναι η 
οριοθέτηση εύρους αποδεκτών τιμών των τεχνικών ιδιοτήτων ή άλλων χαρακτηριστικών, των 
υλών ή των εργασιών στα οποία αναφέρονται, με απώτερο σκοπό την επίτευξη συνεργασίας 
μεταξύ του χρήστη της προδιαγραφής με αυτόν που την εξέδωσε. Οι τεχνικές προδιαγραφές 
συντάσσονται από κρατικούς φορείς, καταναλωτικές οργανώσεις ή επιχειρήσεις και συνήθως 
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βρίσκονται με τη μορφή ορίων που θέτει ο πελάτης στον προμηθευτή, ως σαφείς περιγραφές 
λειτουργικών διαδικασιών, ως διαστήματα εμπιστοσύνης αναφορικά με τεχνικά χαρακτηρι-
στικά και ιδιότητες υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. 

Πιστοποίηση καλείται η επιβεβαίωση από ανεξάρτητο - τρίτο φορέα μέσω της έκδοσης δήλωσης 
(πιστοποιητικού), για λογαριασμό του οργανισμού που παρέχει το προς αξιολόγηση συμμόρ-
φωσης προϊόν/διεργασία/σύστημα, ότι η επαλήθευση των προκαθορισμένων απαιτήσεων, 
έχει τεκμηριωθεί επαρκώς. Πλέον, η πιστοποίηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας μπορεί να 
είναι μια υποχρεωτική προϋπόθεση για την κυκλοφορία τους στην αγορά. Ωστόσο, η πιστο-
ποίηση ενός προϊόντος είναι δυνατό να ενέχει και προαιρετικό χαρακτήρα ώστε να καταδει-
χθεί η συμμόρφωση του προϊόντος με μη - υποχρεωτικά πρότυπα, με σκοπό την τεκμηριωμένη 
απόδειξη παροχής προϊόντων/υπηρεσιών ποιότητας (ΕΛΟΤ, 2008).

Ο μεγαλύτερος φορέας έκδοσης προτύπων είναι ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO, 
2013). Δημιουργήθηκε το 1947 με αποστολή τη δημιουργία και δημοσίευση παγκόσμια αποδε-
κτών βιομηχανικών και εμπορικών πρότυπων, τα επονομαζόμενα «πρότυπα ISO». Απαρτίζεται 
από αντιπροσώπους εθνικών οργανισμών τυποποίησης ενώ στους συμμετέχοντες στις διαδικα-
σίες προτυποποίησης του οργανισμού συγκαταλέγεται και ένας σημαντικός αριθμός από μεγάλες 
εταιρείες. Τα διεθνή πρότυπα που παράγει αναθεωρούνται τουλάχιστον μια φορά κάθε πέντε 
χρόνια από μια αρμόδια – ειδικευμένη στο συγκεκριμένο πεδίο όπου το πρότυπο αναφέρεται – 
τεχνική επιτροπή. 

Στην Ελλάδα ο ISO εκπροσωπείται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ, 2013), ο 
οποίος συστάθηκε το 1976 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη - κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, επιχορηγούμενο από το Κράτος και εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, 
ενώ από το 1997 λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΟΤ Α.Ε.». Ως εκ 
τούτου, ο ΕΛΟΤ είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη των θέσεων του ελληνικού επιχειρημα-
τικού κλάδου (κατά βάση της εγχώριας βιομηχανίας) κατά την αναθεώρηση - εκπόνηση ευρω-
παϊκών ή/και διεθνών προτύπων. Δραστηριοποιείται στην προαγωγή και εφαρμογή πρακτικών 
τυποποίησης και των δραστηριοτήτων που είναι συναφείς και απορρέουν από αυτή, με κυρι-
ότερη αυτή της πιστοποίησης. Ο ΕΛΟΤ αναπτύσσει και διαθέτει προς εφαρμογή συστήματα 
πιστοποίησης που στοχεύουν στην απονομή σημάτων συμμόρφωσης και τη χορήγηση πιστο-
ποιητικών/σημάτων (labels) συμμόρφωσης στους οργανισμούς - επιχειρήσεις που θα επιλέξουν 
να τα υιοθετήσουν. Τα συγκεκριμένα σήματα/πιστοποιητικά δηλώνουν (προς οποιοδήποτε 
ενδιαφερόμενο μέρος της επιχείρησης) τη σαφή συμμόρφωση προϊόντων/υπηρεσιών, διερ-
γασιών, δραστηριοτήτων, συστημάτων διαχείρισης, προσώπων ή και συνδυασμό όλων αυτών 
με τις απαιτήσεις των τυποποιητικών εγγράφων, δηλαδή των προτύπων. Στην περίπτωση της 
ποιότητας, τα πιστοποιητικά/σήματα συμμόρφωσης που απονέμει ο ΕΛΟΤ καλύπτουν τις απαι-
τήσεις ελληνικών και ευρωπαϊκών τυποποιητικών εγγράφων. Χορηγούνται αποκλειστικά από 
τον ΕΛΟΤ ύστερα από διαδικασίες επιθεώρησης – δηλαδή μίας συστηματικής και ανεξάρτητης 
εξέτασης ώστε να καθοριστεί πότε οι δραστηριότητες ποιότητας και τα σχετικά τους αποτελέ-
σματα συμμορφώνονται με τις σχεδιασμένες συμφωνίες και ποτέ αυτές εφαρμόζονται αποτε-
λεσματικά και είναι κατάλληλες για να επιτευχθούν οι στόχοι του συναφούς προτύπου.
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11.6 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ονομάζεται ένα πλαίσιο διαχείρισης για τη διοίκηση και έλεγχο 
ενός οργανισμού/επιχείρησης αναφορικά με την ποιότητα. Η τυπική δομή ενός συστήματος 
ποιότητας περιγράφεται στο ακόλουθο μοντέλο (βλ. σχήμα 2) που εκφράζει την ιεραρχική 
δομή ενός τέτοιου συστήματος και απαρτίζεται από πέντε επίπεδα:

1. Στο πρώτο, ανώτατο, επίπεδο περιλαμβάνεται η πολιτική ποιότητας του οργανι-
σμού, δηλαδή οι γενικές προθέσεις και οι κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει η 
ανώτατη διοίκηση του οργανισμού με άξονα την ποιότητα, μαζί με τους συναφείς 
αντικειμενικούς σκοπούς - στόχους.

2. Το δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνει το εγχειρίδιο ποιότητας, δηλαδή ένα έγγραφο 
που καθορίζει με σαφήνεια το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αποτυπώνοντας 
το αντικείμενό του και συνοψίζοντας τους τρόπους εκτέλεσης των εσωτερικών 
δραστηριοτήτων και διεργασιών. Το εγχειρίδιο ποιότητας αποτυπώνει σε στρατη-
γικό επίπεδο το όλο σύστημα, παραθέτοντας τους στόχους που έχουν τεθεί όπως 
και τη δομή και τα «συστατικά» του.

3. Το τρίτο επίπεδο αφορά στη λεπτομερή αναφορά όλων των διαδικασιών που εμπε-
ριέχονται στην οργανωσιακή λειτουργία και συνδέονται με την ποιότητα, προσδι-
ορίζοντας όλα τα βασικά στοιχεία, τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης (γιατί; 
ποιος κάνει τι; ποτέ και πώς;). 

4. Το τέταρτο επίπεδο καλύπτει τις τεχνικές οδηγίες εργασιών – τεχνικών λεπτομε-
ρειών στον τρόπο εκτέλεσης συγκεκριμένων εργασιών στις οποίες κάτι τέτοιο 
κρίνεται σκόπιμο.

5. Το πέμπτο επίπεδο περιλαμβάνει την τήρηση αρχείων σχετικά με την ποιότητα, 
δηλαδή την τεκμηριωμένη παρουσίαση αποδείξεων ότι το σύστημα βρίσκεται σε 
λειτουργία και οι συναφείς πρακτικές προαγωγής της ποιότητας υλοποιούνται. Τα 
αρχεία ποιότητας επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα στοιχείων επίδοσης και περιλαμ-
βάνουν σημαντικές πληροφορίες αποτελεσμάτων από δοκιμές και εσωτερικές αξιο-
λογήσεις που πραγματοποιούνται με σκοπό τον προσδιορισμό του εύρους κάλυψης 
των συγκεκριμένων ποιοτικών απαιτήσεων (επιθεωρήσεις).

Στην αξιολόγηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, όπου βασική απαίτηση είναι η 
διαβεβαίωση ότι οι πρακτικές που εφαρμόζονται έχουν συμμορφωθεί με την πολιτική, τους 
στόχους, το εγχειρίδιο, τις διαδικασίες και τις τεχνικές οδηγίες που έχουν τεθεί, υπάρχουν τρεις 
εναλλακτικές επιλογές:

1. Η επιχείρηση να αξιολογήσει η ίδια τον εαυτό της, δηλαδή να υπάρξει εσωτερική 
αξιολόγηση ποιότητας. Μια τέτοια εσωτερική επιθεώρηση διενεργείται τουλάχι-
στον μια φορά ετησίως από κατάλληλα εκπαιδευμένα μέλη του προσωπικού της 
επιχείρησης σε συναφή θέματα αξιολόγησης. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την 
εσωτερική επιθεώρηση διατηρούνται σε μορφή αρχείων και δυνητικά συντελούν 
σε τροποποιήσεις πρακτικών με στόχο την ποιοτική βελτίωση.
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Σχήμα 2. Η τυπική ιεραρχική δομή ενός Συστήματος  
Διαχείρισης Ποιότητας, (σχήμα του συγγραφέα). 

Πολιτική Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Περιγραφή Διαδικασιών

Τεχνικές Οδηγίες Εργασιών

Διατήρηση Αρχείων Ποιότητας

2. Ένας άλλος οργανισμός να πιστοποιήσει το Σύστημα Ποιότητας της Επιχείρησης. 
Στην πιο συχνή μορφή της, η επιθεώρηση από ετέρους αφορά σε διεπιχειρησι-
ακές συναλλαγές και την αξιολόγηση που πραγματοποιεί μια επιχείρηση-πελάτης 
στην επιχείρηση-προμηθευτή του βάσει υποκειμενικών ή ευρέως αποδεκτών (βλ. 
προτυποποιημένων) κριτηρίων. Αν ο προμηθευτής πληροί τα κριτήρια αξιολόγησης 
θεωρείται συμμορφούμενος στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας που έχει σχεδια-
στεί και του χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό. Οι περισσότεροι οργανισμοί επανα-
ξιολογούν ολοκληρωτικά τα συστήματα των προμηθευτών τους κάθε τρία χρόνια. 

3. Ένας τρίτος, ανεξάρτητος, φορέας πιστοποίησης να διενεργήσει επιθεωρήσεις για 
την αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας της επιχείρησης βάσει ενός δεδομένου 
προτύπου ποιότητας. Μιας τέτοιας μορφής εξωτερική επιθεώρηση διενεργείται 
από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. Διαπιστευμένοι χαρακτηρίζονται οι 
οργανισμοί εκείνοι που επιβεβαιώνεται, μέσω επίσημης τεκμηρίωσης από αρμόδιο 
φορέα διαπίστευσης, ότι διαθέτουν την ικανότητα - εμπειρογνωμοσύνη να διεξά-
γουν καθορισμένες εργασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης. Στην Ελλάδα, φορέας 
διαπίστευσης είναι το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης A.E. (E.ΣY.Δ.) και υπάγεται στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης. Πριν τη διενέργεια του ελέγχου η επιχείρηση υποβάλλει στο 
φορέα πιστοποίησης το εγχειρίδιο ποιότητας που έχει αναπτύξει το οποίο πρέπει 
να συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες οδηγίες του προτύπου (στο οποίο θέλει 
να πιστοποιηθεί) αλλά και με οδηγίες ποιότητας για τον κλάδο στον οποίο δραστη-
ριοποιείται αν υπάρχουν. Ο φορέας πιστοποίησης εκτιμά τα στοιχεία τα οποία 
παρέχει η εταιρεία και στην περίπτωση ελλιπούς τεκμηρίωσης επισημαίνει με μια 

E.�Y
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γραπτή αναφορά τα σχετικά σημεία που επιδέχονται βελτίωση. Εν συνεχεία, αφού 
ο οργανισμός κάνει σχετικές διορθωτικές ενέργειες, ορίζεται μια επίσκεψη των 
επιθεωρητών στην επιχείρηση και ο επικεφαλής της ομάδας των επιθεωρητών του 
διαπιστευμένου φορέα ορίζει με τον υπεύθυνο της επιχείρησης το κόστος, τα απαι-
τούμενα μέσα για τη διενέργεια της επιθεώρησης και το χρονικό προγραμματισμό 
της. Η όλη διαδικασία μπορεί να διαρκέσει περισσότερες από μία επισκέψεις των 
επιθεωρητών στην επιχείρηση και περιλαμβάνει μια εις βάθος εξέταση και εκτίμηση 
κάθε πτυχής πρακτικών - διεργασιών που εφαρμόζει η επιχείρηση σε σύγκριση με 
τις απαιτήσεις του προτύπου ποιότητας βάσει του οποίου θέλει να πιστοποιηθεί. 
Τα δε αποτελέσματα της επιθεώρησης μπορεί να είναι ένα από τα ακόλουθα: 

α) άμεση πιστοποίηση, όταν καλύπτονται επιτυχώς όλες οι απαιτήσεις του 
προτύπου ποιότητας, 

β) πιστοποίηση με επιφύλαξη μικρών αποκλίσεων, στην περίπτωση που 
εντοπιστούν μικρής σημασίας θέματα που επιδέχονται διόρθωση και 

γ) μη πιστοποίηση, όταν εντοπίζονται σημαντικές μη-συμμορφώσεις προς 
το πρότυπο.

Η επιχείρηση που θα κριθεί ότι εφαρμόζει ένα σύστημα ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
ενός αναγνωρισμένου προτύπου ποιότητας λαμβάνει σχετικό πιστοποιητικό όπου και αποτυ-
πώνεται το πρότυπο στο οποίο πιστοποιήθηκε, η ημερομηνία πιστοποίησης και ο φορέας που 
διενήργησε το σχετικό έλεγχο. Ακολούθως ο φορέας πιστοποίησης πραγματοποιεί προγραμμα-
τισμένες επισκέψεις ανά έτος ή διετία ενώ προβλέπεται η διενέργεια νέου πλήρους ελέγχου 
ανά τριετία (ΕΛΟΤ, 2008).
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Εικόνα 1. Υπόδειγμα πιστοποιητικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Πηγή: TÜV HELLAS, 2013.

1.���������
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11.7 ΙSO 9000
Η πιο διαδεδομένη «οικογένεια» πρότυπων ποιότητας είναι αυτή του ISO 9000. Το ISO 9000 
αντιπροσωπεύει τη διεθνή οπτική για τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης της ποιότητας και 
αποσκοπεί στο να εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα (ή οι υπηρεσίες) ενός οργανισμού ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις των χρηστών για ποιότητα. Το προτυποποιημένο πλαίσιο διαχείρισης ποιότητας 
που θέτει το ISO 9000 απευθύνεται στην οργάνωση και υλοποίηση συστημάτων διαχείρισης 
ποιότητας σχεδιασμένων στο να βοηθούν τους οργανισμούς να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
και απαιτήσεις των χρηστών των προϊόντων/υπηρεσιών τους (δηλαδή των πελατών τους). 

Τα πρότυπα που αποτελούν τον κορμό των «εργαλείων» που προτείνει ο οργανισμός ISO για 
την επιτυχημένη διαχείριση της ποιότητας είναι:

• ISO 9000: 2005 - Θεμελιώδεις αρχές και ορολογία. Σε αυτό καθορίζονται οι θεμελιώ-
δεις αρχές διαχείρισης της ποιότητας και αναφέρει την ορολογία και τους ορισμούς 
που χρησιμοποιούνται στη σειρά ISO 9000.

• ISO 9001: 2008 - Απαιτήσεις. Παραθέτει τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να 
συμμορφώνεται ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για να πιστοποιηθεί.

• ΙSO 9004: 2009 - Κατευθυντήριες οδηγίες για βελτιώσεις της επίδοσης. Λειτουργεί 
συμπληρωματικά στο ISO 9001 παρέχοντας μια προσέγγιση ποιοτικής διοίκησης 
για την εισαγωγή βελτιωτικών αλλαγών και τη διαρκή αύξηση της ποιότητας ώστε 
να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001. 

11.7.1 ISO 9000 - Βασικές αρχές διαχείρισης ποιότητας
Η σειρά ISO 9000 δομείται γύρω από ένα σύνολο αρχών που μπορούν να υιοθετηθούν από την 
ανώτερη διοίκηση ενός οργανισμού ως πλαίσιο διοίκησης και καθοδήγησης με τρόπο συστη-
ματικό και με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση της ποιοτικής επίδοσης. Αυτές οι αρχές είναι:

Αρχή 1η: Εστίαση στον πελάτη
Ακρογωνιαίος λίθος μιας επιχείρησης είναι οι πελάτες της. Συνεπώς, είναι αναγκαίο 
οι επιχειρηματικοί οργανισμοί να αντιλαμβάνονται τις τρέχουσες αλλά και τις 
μελλοντικές ανάγκες τους, να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους και να προσπα-
θούν να υπερβούν τις προσδοκίες, τόσο των υπαρχόντων όσο και των πιθανών, εν 
δυνάμει νέων πελατών. 

Αρχή 2η: Ισχυρή διοίκηση – Ηγεσία
Οι ιθύνοντες του επιχειρηματικού οργανισμού πρέπει να χαράζουν τις κατευθυ-
ντήριες γραμμές και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα εσωτερικό οργα-
νωσιακό περιβάλλον και κουλτούρα που θα προάγουν την ενεργό συμμετοχή των 
εργαζομένων στην επίτευξη του στόχου για υψηλότερη ποιότητα.

Αρχή 3η: Συμμετοχή του εργατικού δυναμικού της επιχείρησης
Το προσωπικό σε όλα τα επίπεδα αποτελεί την πεμπτουσία του οργανισμού και η 
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ενεργός συμμετοχή όλων επιτρέπει την αξιοποίηση των ικανοτήτων προς όφελος 
του οργανισμού. Η ενεργός εμπλοκή επιτυγχάνεται μέσω της επικοινωνίας (εκ 
των άνω προς τα κάτω, εκ των κάτω προς τα άνω, οριζόντια) και της εκπαίδευσης, 
που τους προδίδει την απαραίτητη κατάρτιση ώστε να προσφέρουν τα οφέλη της 
τεχνικής τους εξειδίκευσης να έχουν μερίδιο ευθύνης στο σύστημα.

Αρχή 4η: Οργανωσιακή προσέγγιση προσανατολισμένη στις διεργασίες

Ένα επιθυμητό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται πιο αποδοτικά, όταν οι σχετικοί πόροι 
και δραστηριότητες διαχειρίζονται ως μια διεργασία, δηλαδή ως μια δραστηριό-
τητα ή σύνολο δραστηριοτήτων, που χρησιμοποιεί πόρους για το μετασχηματισμό 
εισερχομένων σε αποτελέσματα (βλ. προϊόντα).

Αρχή 5η: Προσέγγιση της διαχείρισης ως σύστημα

Ο προσδιορισμός, κατανόηση και η διαχείριση μιας αλληλουχίας διεργασιών ως 
ένα αυτοτελές σύστημα, συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικό-
τητα του οργανισμού κατά την επίτευξη των στόχων του. 

Αρχή 6η: Διαρκής βελτίωση

Η διαρκής βελτίωση της συνολικής επίδοσης του οργανισμού, δηλαδή η ολοένα και 
καλύτερη ικανοποίηση των οποιωνδήποτε απαιτήσεων λειτουργίας, θα πρέπει να 
αποτελεί μόνιμο αντικειμενικό στόχο του οργανισμού.

Αρχή 7η: Λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων – στοιχείων

Οι αποφάσεις για να είναι αποτελεσματικές και να ελαχιστοποιούν την ενδεχόμενη 
αβεβαιότητα πρέπει να βασίζονται στην ανάλυση όλων των δεδομένων και των 
πληροφοριών που είναι διαθέσιμα.

Αρχή 8η: Σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με τους προμηθευτές

Ένας οργανισμός και οι προμηθευτές αυτού διατηρούν δεσμούς αλληλεξάρτησης 
και ενισχύοντας μια αμοιβαίως επωφελή σχέση αυξάνεται η ικανότητα και των δυο 
πλευρών να δημιουργούν αξία.

11.7.2 Η δομή του ISO 9001
Το ISO 9001 είναι το μοναδικό πρότυπο από τα ανωτέρω, ως προς το οποίο μια επιχείρηση 
μπορεί να πιστοποιηθεί. Κύριος λόγος για την έκδοση του, είναι να δοθεί στους χρήστες η 
δυνατότητα να προσθέτουν αξία στις δραστηριότητές τους και να βελτιώνουν διαρκώς την 
απόδοσή τους, μέσω της επικέντρωσης στις βασικές διεργασίες του οργανισμού. Υιοθετεί τη 
φιλοσοφία: «πρόληψη παρά εντοπισμός και διαρκής βελτίωση».

Το ISO 9001 στην πιο πρόσφατη έκδοσή του απαρτίζεται από 8 κεφάλαια που συνοπτικά καλύ-
πτουν τα ακόλουθα:

Κεφάλαιο 1ο: αναφέρει τις περιπτώσεις που ένας οργανισμός θα ήταν καλό να εφαρ-
μόσει το πρότυπο, πληροφορίες για τις απαιτήσεις του και για την εφαρμογή του.
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Κεφάλαιο 2ο: γίνεται αναφορά στις θεμελιώδεις αρχές και ορολογία του ISO 9000 
και είναι στενά συνδεδεμένες με την εφαρμογή του προτύπου ISO 9001.

Κεφάλαιο 3ο: καλύπτονται οι όροι που χρησιμοποιούνται στο πρότυπο και περι-
γράφουν την αλυσίδα παραγωγής (προμηθευτής > οργανισμός > πελάτης).

Κεφάλαιο 4ο: παρουσιάζονται οι γενικές απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτονται 
ώστε να διασφαλίζεται ότι το προϊόν (ή υπηρεσία) συμμορφώνεται με τις απαιτή-
σεις του πελάτη. Γίνεται αναφορά στις απαιτήσεις για κατάλληλη τεκμηρίωση του 
συστήματος με επαρκή έλεγχο εγγράφων και αρχείων. 

Κεφάλαιο 5ο: επισημαίνεται η ανάγκη δέσμευσης της ανώτατης διοίκησης του 
οργανισμού και προσδιορίζονται οι τομείς του συστήματος διαχείρισης ποιότητας 
όπου υπάρχει ανάγκη άμεσης εμπλοκής της διοίκησης.

Κεφάλαιο 6ο: προσδιορίζονται οι απαραίτητες προϋποθέσεις διαχείρισης πόρων 
(ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές ή άυλοι πόροι όπως οργανωσιακή κουλτούρα και 
εργασιακό περιβάλλον) ώστε να είναι επιτυχής η υλοποίηση, λειτουργία και μετέ-
πειτα βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

Κεφάλαιο 7ο: αναφέρεται στη διαχείριση των διεργασιών για το σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και την παράδοση του προϊόντος/υπηρεσίας πάντα με γνώμονα την 
ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη. 

Κεφάλαιο 8ο: καλύπτονται οι - ζωτικής σημασίας για το σύστημα - πρακτικές 
μέτρησης, ανάλυσης και διαχρονικής βελτίωσης. Στόχος των απαιτήσεων του κεφα-
λαίου είναι να μπορεί η επιχείρηση να τεκμηριώσει ότι οι διεργασίες και τα προϊ-
όντα της παρακολουθούνται και αναλύονται με τρόπο συστηματικό και ότι τα 
αποτελέσματα αυτών των δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται ως δεδομένα στην 
ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης ποιότητας.

Λαμβάνοντας υπόψη την «καρδιά» του προτύπου, το ISO 9001 δομείται γύρω από τη λογική του 
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Σχήμα 3. Το μοντέλο Σχεδιασμού – Εκτέλεσης – Ελέγχου  
– Βελτίωσης ή μοντέλο PDCA, (σχήμα του συγγραφέα).

Σχεδιασμού (κεφάλαια 4, 5, 6) – Εκτέλεσης (κεφάλαιο 7) – Ελέγχου (κεφάλαια 7, 8) – Βελτίωσης 
(κεφάλαιο 8), μιας προσέγγισης που είναι γνωστή ως κύκλος Demming ή μοντέλο PDCA (PLAN-
DO-CHECK-ACT) και έχει εξέχουσα σημασία στην επίτευξη συνεχούς βελτίωσης (βλ. σχήμα 3).

11.7.2.1 Πλεονεκτήματα πιστοποίησης κατά ISO 9001
Η πιστοποίηση κατά ISO 9001 συμβάλλει σε αποτελεσματικές διεπιχειρηματικές συναλλαγές 
προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και στην επίτευξη μιας σταθερής πελατειακής βάσης καθώς 
μειώνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο της χαμηλής ποιότητας των πωληθέντων. Η επιχείρηση 
έχει επομένως εμπορικά οφέλη από την εφαρμογή του προτύπου, έχοντας εξασφαλίσει ένα 
ολιστικό πλαίσιο βέλτιστης ποιότητας εσωτερικών διεργασιών - τελικών προϊόντων - από το 
σχεδιασμό έως την τελική διάθεση - και, ως εκ τούτου, καλές σχέσεις με συνεργαζόμενους 
οργανισμούς και καταναλωτές/πελάτες.

Πέρα από αυτή τη βελτίωση των σχέσεων με πελάτες και προμηθευτές, ως πλεονεκτήματα από 
την εφαρμογή του ISO 9001 συνοψίζονται και τα εξής:

• Προσδιορίζεται με σαφήνεια και προάγεται η οργανωτική δομή και η λειτουργική 
αυτοτέλεια της επιχείρησης μέσω της τυποποίησης όλων των δραστηριοτήτων - 
διεργασιών και της διασαφήνισης αρμοδιοτήτων και ευθυνών των εργαζομένων σε 
καθόλη την ιεραρχία της επιχείρησης.
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• Επιτυγχάνεται καλύτερη εκμετάλλευση του διαθέσιμου χρόνου και των πρώτων υλών.

• Ενισχύεται η δημόσια εικόνα, η αξιοπιστία, η φήμη και συνεπώς, η ανταγωνιστικό-
τητα της επιχείρησης.

• Ουσιαστική και σταθερή επικοινωνία μεταξύ των επιμέρους τμημάτων της επιχεί-
ρησης καθώς και συγκέντρωση πλήρους αρχείου δεδομένων/πληροφοριών τεκμη-
ρίωσης της ποιότητας. 

• Μειώνεται το κόστος λόγω της μείωσης δαπανών και των διαφυγόντων κερδών που 
συνδέονται με τη χαμηλή ποιότητα (βλ. δαπάνες ελαττωματικών προϊόντων - επιδι-
ορθώσεων, απώλεια πελατών, αντικαταστάσεις λόγω εγγύησης, κ.ά.).

• Κινητοποίηση όλου του προσωπικού για τη βελτίωση της ποιότητας – ενίσχυση της 
οργανωσιακής κουλτούρας της επιχείρησης. 

• Εισαγωγή μηχανισμών πρόληψης των σφαλμάτων και προσδιορισμού των ενδε-
δειγμένων διορθωτικών ενεργειών – αύξηση της παραγωγικότητας.

11.8 Επιθεώρηση, έλεγχος, διασφάλιση και διοίκηση ολικής 
ποιότητας
Στην επιδίωξη ενός επιθυμητού επιπέδου ποιότητας αναπτύχθηκαν ποικίλες μορφές προσπά-
θειας για την εξασφάλιση του (βλ. σχήμα 4). Η πιο κοινή μορφή τέτοιων δράσεων είναι η επιθε-
ώρηση του προϊόντος. Με τον όρο επιθεώρηση προϊόντος, υποδηλώνεται η σύγκριση μιας 
μονάδας από το παραγόμενο προϊόν με προκαθορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, που θα 
πρέπει να συνίστανται στις προδιαγραφές του.

Σχήμα 4. Οι διάφορες πρακτικές που αναπτύχθηκαν διαχρονικά με στόχο  
την επιδίωξη ενός επιθυμητού επιπέδου ποιότητας. Πηγή: Τσιότρας, 2002.

Διοίκηση Ποιότητας (Quality Management)
συνεχείς βελτιώσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την παραγωγή

Διασφάλιση Ποιότητας (Quality Assurance)
πριν την παραγωγή

Έλεγχος Ποιότητας (Quality Assurance)
κατά τη διάρκεια της παραγωγής

Επιθεώρηση Ποιότητας (Quality Inspection)
μετά την παραγωγή
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Μέσα στα χρόνια η παραδοχή της ανάγκης για επίτευξη ενός δεδομένου επιπέδου ποιότητας 
συντέλεσε στην ανάπτυξη πρακτικών για τον έλεγχό της. Οι επιχειρήσεις εκείνες που θεωρούν 
την ποιότητα ζωτικής σημασίας για το μέλλον του οργανισμού, επενδύουν σημαντικά σε δράσεις 
ελέγχου και αξιολόγησης της ποιότητας καθώς όσο γρηγορότερα τυχόν αστοχίες εντοπιστούν, 
τόσο μικρότερη θα είναι η δαπάνη διόρθωσής τους. Για παράδειγμα, εντοπίζοντας και διορθώ-
νοντας ατέλειες κατά τον αρχικό σχεδιασμό του προϊόντος είναι σημαντικά λιγότερο δαπανηρό 
από το να εντοπιστούν αυτές οι ατέλειες από τον πελάτη - καταναλωτή. Ο ποιοτικός έλεγχος συνί-
σταται σε μια διαδικασία μέτρησης με συλλογή στατιστικών στοιχείων που αξιολογεί με δειγμα-
τοληψία τη συμμόρφωση ενός προϊόντος/μιας υπηρεσίας σε ποιοτικά κριτήρια που έχουν προκα-
θοριστεί. Ο ποιοτικός έλεγχος είναι όλες οι λειτουργικές και τεχνικές ενέργειες που χρησιμοποι-
ούνται για την εκπλήρωση των προδιαγραφών ποιότητας και πραγματοποιείται με την οργάνωση 
και τη διενέργεια τεχνικών δοκιμών στο τελικό προϊόν. Οι επιθεωρήσεις και οι δοκιμές συμβάλ-
λουν στην αξιολόγηση της ποιότητας, η οποία αφορά στη συλλογή παρατηρήσεων σχετικά με 
τη μέτρηση της ικανοποίησης κριτηρίων - προδιαγραφών. Σκοπός ενός τέτοιου ελέγχου είναι να 
επιτρέπει στην επιχείρηση να γνωρίζει σε οποιαδήποτε στιγμή την αποτελεσματικότητά της σε 
ποιοτικούς όρους με απώτερο στόχο την ελαχιστοποίηση περιπτώσεων ελαττωματικής παρα-
γωγής, δηλαδή αποκλίσεων από προδιαγραφές, σφαλμάτων στο προϊόν/υπηρεσία, καθώς και την 
ανάληψη συναφών διορθωτικών ενεργειών αν αυτό κριθεί σκόπιμο. Ο ποιοτικός έλεγχος προϊ-
όντων/υπηρεσιών εστιάζει στην αξιολόγηση των χαρακτηριστικών τους προτού αυτά «φύγουν» 
από την επιχείρηση και διατεθούν προς πώληση. 

Η αδυναμία του ποιοτικού ελέγχου να αποτρέψει το κόστος των ελαττωματικών, καθώς ο έλεγχος 
αποτελεί καταληκτική διαδικασία στην παραγωγική δραστηριότητα, οδήγησε στην ανάγκη 
διασφάλισης της ποιότητας. Διασφάλιση ποιότητας ονομάζεται το σύνολο των ενεργειών που 
απαιτούνται για να εξασφαλίσει την επιθυμητή ποιότητα το παραγόμενο προϊόν/υπηρεσία. Η 
διασφάλιση της ποιότητας αποτελείται από ενέργειες - διαδικασίες που εκτελούνται πριν αλλά 
και κατά τη διάρκεια της παραγωγής σε αντίθεση με τον έλεγχο ποιότητας που εκτελείται αφού 
έχουν παραχθεί τα τελικά προϊόντα/υπηρεσίες. Περιλαμβάνει όλες τις προγραμματισμένες και 
συστηματικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για να παρέχουν την αναγκαία εμπιστοσύνη ότι 
ένα προϊόν ή μια υπηρεσία θα ικανοποιεί τις δεδομένες προδιαγραφές ποιότητας που έχουν 
καθοριστεί. Η έννοια της διασφάλισης ποιότητας μπορεί να θεωρηθεί ευρύτερη του ποιοτικού 
ελέγχου που ομοίως είναι ευρύτερος της επιθεώρησης. Ωστόσο, και οι τρεις αυτές πρακτικές 
απευθύνονται στην παραγωγική διαδικασία και αντανακλούν (κατά κύριο λόγο) τεχνικές διεργα-
σίες και δε δίνουν έμφαση στην αλληλεπίδραση του ανθρώπινου παράγοντα (Stark, 1998). 

Όπως και στην περίπτωση του ορισμού της ποιότητας έτσι και στην περίπτωση ορισμού της 
ΔΟΠ δεν υπάρχει ομόφωνη γνώμη - σχεδόν όλοι οι οργανισμοί και οι θεωρητικοί της ποιότητας 
την ορίζουν διαφορετικά ή/και χρησιμοποιούν άλλη ονομασία. Για παράδειγμα:

1. Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Διοίκηση της Ποιότητας ορίζει τη ΔΟΠ ως το σύνολο 
των τρόπων βάσει των οποίων ένας οργανισμός ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις 
προσδοκίες των πελατών, του εργατικού δυναμικού, των επενδυτών του αλλά και 
της κοινωνίας εν γένει. 
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2. Σύμφωνα με τον Tobin (1990), η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μία ολοκληρω-
μένη προσπάθεια για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με το να βελτι-
ώνεται συνεχώς κάθε πλευρά της οργανωσιακής κουλτούρας της επιχείρησης. 

3. Ο Feigenbaum (1991), ορίζει τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ως την επίδραση του 
ελέγχου της ποιότητας σε όλο τον οργανισμό.

4. Ομοίως, ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ, 2013) δίνει στην ΔΟΠ τον 
ορισμό του τρόπου διοίκησης που εστιάζει στην ποιότητα και βασίζεται στη συμμε-
τοχή όλων των μελών του ενώ στοχεύει στη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική 
επιτυχία του μέσω της ικανοποίησης του πελάτη και της παροχής οφελών σε όλα τα 
μέλη του οργανισμού και στην κοινωνία. 

5. Ο αντίστοιχος Βρετανικός Οργανισμός Τυποποίησης την αναφέρει ως τη φιλοσοφία 
διοίκησης και επιχειρηματικών πρακτικών που αποσκοπούν στην αξιοποίηση των 
ανθρώπινων πόρων και τη χρησιμοποίηση των υλικών πόρων που διαθέτει ένας 
επιχειρηματικός οργανισμός με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο ώστε να επιτευ-
χθούν οι αντικειμενικοί στόχοι που έχει θέσει. 

6. Το Forum Ολικής Ποιότητας (Rampey & Roberts, 1992), την όρισε ως «ένα ανθρω-
ποκεντρικό σύστημα διοίκησης που στοχεύει σε συνεχή αύξηση της ικανοποίησης 
του πελάτη με συνεχώς μικρότερο πραγματικό κόστος. Η Ολική Ποιότητα είναι μια 
προσέγγιση ολικού συστήματος (όχι ένα ξεχωριστό πρόγραμμα) και αναπόσπαστο 
κομμάτι στρατηγικής υψηλού επιπέδου. Εκτείνεται οριζόντια ανάμεσα στα τμήματα 
και τις διευθύνσεις, εμπλέκοντας όλους τους εργαζόμενους, από πάνω προς 
τα κάτω, και εκτείνεται πίσω και μπροστά για να συμπεριλάβει την αλυσίδα των 
προμηθευτών και την αλυσίδα των πελατών».

7. Ο Witcher (1990) αποδομεί τον όρο ως εξής: 

• Διοίκηση: υπάρχει η πλήρης δέσμευση των ανώτερων στελεχών. 

• Ολική: εμπλέκεται κάθε εργαζόμενος της εταιρείας (πιθανόν και οι πελάτες 
και οι προμηθευτές).

• Ποιότητα: οι απαιτήσεις των πελατών ικανοποιούνται πλήρως.

Είναι ομόφωνη η παραδοχή ότι η ΔΟΠ, εκφράζοντας περισσότερο μια φιλοσοφία διοίκησης 
της επιχείρησης – παρά μια απλή πρακτική μέθοδο, έχει ως γνώμονα την πλήρη δέσμευση 
στην ικανοποίηση του πελάτη μέσα από τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων και τη διαρκή 
βελτίωση. Στην ΔΟΠ η έννοια του πελάτη είναι διευρυμένη, ώστε να καλύπτει και τους εξωτε-
ρικούς και τους εσωτερικούς πελάτες της επιχείρησης. Πελάτης θεωρείται οποιοσδήποτε 
δέχεται επίδραση από το παραγόμενο προϊόν/υπηρεσία. Εξωτερικοί πελάτες είναι αυτοί 
στους οποίους υπάρχει επίδραση από το προϊόν αλλά δεν είναι μέλη του οργανισμού που 
το παρήγαγε, δηλαδή οι τελικοί καταναλωτές και χρήστες των προϊόντων και των υπηρεσιών. 
Εσωτερικοί πελάτες καλούνται τα μέλη της διοίκησης και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι, άμεσα ή 
έμμεσα, συμβάλλουν στη δημιουργία των προϊόντων και επηρεάζουν την ποιότητα μέσα στην 
επιχείρηση. Εμπλεκόμενοι σε συγκεκριμένα παραγωγικά στάδια ή τμήματα της επιχείρησης 
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προμηθεύουν προϊόντα ή υπηρεσίες ο ένας στον άλλο και για αυτό ακριβώς θεωρούνται 
«εσωτερικοί» πελάτες. Από την οπτική της ΔΟΠ όλοι οι πελάτες (εσωτερικοί και εξωτερικοί) 
έχουν προσδοκίες που εκπληρώνονται όταν το προϊόν της επιχείρησης είναι ποιοτικό. Οι εξωτε-
ρικοί πελάτες λαμβάνουν ικανοποίηση από την κατανάλωση του προϊόντος, ενώ οι εσωτερικοί 
επωφελούνται από την αποτελεσματικότερη (σε ποιοτικούς όρους) λειτουργία και την υψηλό-
τερη ανταγωνιστικότητα του οργανισμού. 

Βασικά αξιώματα της ΔΟΠ είναι: α) η δέσμευση των ιθυνόντων του οργανισμού για τη διαρκή 
βελτίωση της ποιότητας και την εισαγωγή συναφών καινοτομιών στη λειτουργία της επιχεί-
ρησης, β) η απαραίτητη κατάρτιση - γνώση των κατάλληλων εργαλείων, τεχνικών και μεθόδων 
για τη διαχείριση της ποιότητας και τις σχετικές τροποποιήσεις στην παραγωγική διαδικασία 
και γ) η συμμετοχή όλου του έμψυχου δυναμικού του οργανισμού στην προσπάθεια για 
υψηλότερη ποιότητα. 

Συνέπεια δε των τριών αξιωμάτων είναι οι ακόλουθες δομικές αρχές (βλ. σχήμα 5), που πρέπει 
να υποστηρίζονται από ένα πλέγμα κατάλληλων διοικητικών ικανοτήτων - υποδομών (π.χ. βλ. 
στρατηγικός σχεδιασμός, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, διαχείριση πληροφοριών, διαχείριση 
πελατειακών σχέσεων), πρακτικών (πώς δηλαδή οι υποδομές υλοποιούν ωφέλιμα στην επιχεί-
ρηση αποτελέσματα) και εργαλείων (στατιστικών ή/και γραφικών μεθόδων που συντελούν στη 
σωστή λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων):

• Εστίαση στους πελάτες και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης. Όπως 
προαναφέρθηκε, στη ΔΟΠ επίκεντρο είναι η ικανοποίηση του πελάτη - του πελάτη 
με την ευρεία έννοια. Αυτός θα καθορίσει τη μελλοντική πορεία και βιωσιμότητα 
της επιχείρησης και θα κρίνει αν τα προϊόντα της είναι επιτυχημένα ή αν η ποιό-
τητά τους δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του. Παράλληλα όμως, έμφαση πρέπει να 
δίνεται και σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος επηρεάζει ή επηρεάζεται από τη 
λειτουργία της επιχείρησης (προμηθευτές, συνεργάτες, κ.ά.).

• Συμμετοχή – ομαδικότητα από το σύνολο των μελών του οργανισμού. Η συμμετοχή 
όλων των εργαζομένων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη ΔΟΠ. Ο κάθε εργα-
ζόμενος κατέχει ένα δεδομένο επίπεδο τεχνογνωσίας και εμπειρίας που μπορεί να 
συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού και των τελικών προϊό-
ντων. Ο ρόλος της ανώτερης και ανώτατης διοίκησης της επιχείρησης είναι σημα-
ντικός στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας οργανωσιακού περιβάλλοντος που θα 
προάγει την ομαδικότητα. Μέσω καθοδηγήσεων, κινήτρων και δίνοντας πρωτοβου-
λίες στους υπαλλήλους οι ιθύνοντες μπορούν να εκμεταλλευτούν τη δημιουργικό-
τητα και τις ικανότητες των εργαζομένων για την ποιοτική βελτίωση, ξεφεύγοντας 
πέρα από την απλή εκτέλεση καθηκόντων.

• Εστίαση στις διαδικασίες μέσω της συνεχούς βελτίωσης και κατάρτισης. Η ΔΟΠ 
θέτει ως προϋπόθεση το λεπτομερή προσδιορισμό των διαδικασιών που λαμβά-
νουν χώρα στην επιχειρηματική λειτουργία ώστε τα αποτελέσματα της κάθε μιας να 
είναι κατά το δυνατόν προβλέψιμα. Τις θεωρεί δυναμικά προσαρμόσιμες στις μετα-
βολές - αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κάτι που επιτυγχάνεται καλλι-
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εργώντας τη συνεχή εκμάθηση (βλ. εμπειρία), συλλέγοντας - μελετώντας στοιχεία 
επίδοσης και λαμβάνοντας τις κατάλληλες δράσεις εξευγενισμού των διαδικασιών 
από σφάλματα και αστοχίες.

Σχήμα 5. Βασικά στοιχεία στην ανάπτυξη ενός μοντέλου ΔΟΠ, (σχήμα του συγγραφέα). 

Πρακτικές

Υποδομή Τεχνικές & Εργαλεία

ΔΟΠ

Συμμετοχή – ομαδικότητα  
από το σύνολο των μελών  

του οργανισμού

Εστίαση στους πελάτες και τα 
λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη της 

επιχείρησης

Εστίαση στις διαδικασίες 
μέσω της συνεχούς 

βελτίωσης και κατάρτισης



447

11 / Ποιότητα και πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών / Κωνσταντίνος Ευαγγελινός

11.9 Σύνοψη 

Εισαγωγή
• Η προσφορά προϊόντων σε ανταγωνιστική τιμή που χαρακτηρίζονται από ένα δεδο-

μένο επίπεδο ποιότητας το οποίο καλύπτει τις καταναλωτικές απαιτήσεις και υπερ-
βαίνει τις προσδοκίες τους αποτελεί στρατηγικής σημασίας προσέγγιση για μια 
μακροχρόνια αναπτυξιακή διαδικασία. 

• Η ποιότητα δεν είναι πλέον συνυφασμένη μόνο με τις μεγάλες εταιρείες, αλλά 
επηρεάζει και τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Ποιότητα: ορισμοί και εννοιολογικές αποσαφηνίσεις
• Δεν υπάρχει κάποιος αυστηρός ορισμός ως προς το τι είναι η ποιότητα - ο όρος 

ερμηνεύεται διαφορετικά ανάλογα με την οπτική που προσεγγίζεται.

• Στις κρίσιμες παραμέτρους της ποιότητας περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά του 
προϊόντος, απαραίτητες διαδικασίες παραγωγής, όπως επίσης και χαρακτηριστικά 
που περιγράφουν τον επιχειρηματικό οργανισμό και το εργατικό δυναμικό του. 

• Η «ποιότητα» ως διευρυμένος όρος αντανακλά ένα σύνολο από χαρακτηριστικά 
ενός συστήματος, μιας διαδικασίας ή ενός προϊόντος που αποτυπώνουν τη συνο-
λική εικόνα τους.

• Πιο χρήσιμος για τις ανάγκες του συγκεκριμένου κεφαλαίου θεωρείται ο ορισμός 
της ποιότητας ως «συμμόρφωσης σε προδιαγραφές» που αναδεικνύει την τεχνική 
διάσταση του ποιοτικού προϊόντος ή υπηρεσίας που αφορά άμεσα σε μια επιχειρη-
ματική δραστηριότητα.

Θεμελιώδεις θεωρητικές προσεγγίσεις στην ποιότητα
• Ο W.E. Deming πρότεινε ένα πλαίσιο δράσης 14 σημείων, για την ποιότητα και το 

πώς πρέπει να την προσεγγίζει η διοίκηση μιας επιχείρησης, που μπορούν δυνητικά 
να οδηγήσουν σε μόνιμη βελτίωση της οργανωσιακής κουλτούρας της επιχείρησης.

• Ο J.M. Juran πρότεινε ένα τρίπτυχο για την προαγωγή της ποιότητας με τρεις θεμε-
λιώδεις συνιστώσες.

• Ο P.B. Crosby ανέπτυξε ένα πλαίσιο 14 βημάτων αναφορικά με την ποιοτική 
αναβάθμιση διαδικασιών, πρακτικών και παραγόμενων προϊόντων/υπηρεσιών σε 
έναν επιχειρηματικό οργανισμό.

Ποιότητα... ποιο είναι το όφελος και ποιο το κόστος της;
• Μια επιχείρηση που προσανατολίζεται προς την επίτευξη ενός δεδομένου επιπέδου 

ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγής αποκομίζει μια σειρά από οφέλη που 
συμβάλλουν στην επιτυχημένη λειτουργία και ανάπτυξή της.
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• Ωστόσο, βασικός λόγος που η ποιότητα έχει λάβει τόσο εξέχουσα σημασία τα τελευ-
ταία χρόνια είναι η κατανόηση του υψηλού κόστους που ενέχει η απουσία της – η 
χαμηλή ποιότητα.

• Η ποιότητα όμως έχει και άλλες μορφές κόστους που γενικά διακρίνονται σε δυο 
κατηγορίες:

1. Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται σε εκείνες τις μορφές κόστους που χρειάζο-
νται για να κατορθώσει η επιχείρηση να πετύχει υψηλή ποιότητα και ονομά-
ζονται κόστη ελέγχου ποιότητας.

2. Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στα κόστη που προκύπτουν από την 
ύπαρξη χαμηλής ποιότητας.

Η ορολογία της ποιότητας
• Η τυποποίηση παρέχει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επίτευξη του μέγιστου 

βαθμού συνέπειας τόσο στον τρόπο εκτέλεσης μίας συγκεκριμένης διεργασίας ή 
του συνόλου διεργασιών που συντελούν στην παραγωγή ενός προϊόντος/υπηρε-
σίας, όσο και στο αποτέλεσμα της παραγωγής καθαυτό. 

• Αποτέλεσμα των διεργασιών τυποποίησης αποτελούν τα πρότυπα ή/και οι τεχνικές 
προδιαγραφές.

• Σε αντίθεση με τον προαιρετικό χαρακτήρα των προτύπων, οι τεχνικές προδια-
γραφές είναι αυστηρά ως προς την εφαρμογή τους κείμενα, που ουσιαστικά συνί-
στανται σε οδηγίες με συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής.

• Όταν η επαλήθευση των προκαθορισμένων απαιτήσεων έχει τεκμηριωθεί επαρκώς 
από ανεξάρτητο - τρίτο φορέα τότε το δεδομένο προϊόν/διεργασία/σύστημα έχει 
πιστοποιηθεί.

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
• Η τυπική δομή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας περιγράφεται από ένα 

ακόλουθο μοντέλο ιεραρχικής δομής που απαρτίζεται από πέντε επίπεδα. 

• Στην αξιολόγηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας υπάρχουν τρεις εναλ-
λακτικές επιλογές. Η επιχείρηση να αξιολογήσει η ίδια τον εαυτό της, δηλαδή να 
υπάρξει εσωτερική αξιολόγηση ποιότητας ή ένας άλλος οργανισμός να πιστοποι-
ήσει το σύστημα ποιότητας της επιχείρησης ή ένας τρίτος - ανεξάρτητος - φορέας 
πιστοποίησης να διενεργήσει επιθεωρήσεις για την αξιολόγηση του συστήματος 
ποιότητας βάσει ενός δεδομένου προτύπου.

ΙSO 9000
• Η πιο διαδεδομένη «οικογένεια» πρότυπων ποιότητας είναι αυτή του ISO 9000.

• Τα πρότυπα που αποτελούν τον κορμό των «εργαλείων» που προτείνει ο οργανι-
σμός ISO για την επιτυχημένη διαχείριση της ποιότητας είναι: α) το ISO 9000: 2005 
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- Θεμελιώδεις αρχές και ορολογία, β) το ΙSO 9004: 2009 - Κατευθυντήριες οδηγίες 
για βελτιώσεις της επίδοσης και γ) το ISO 9001: 2008 που παραθέτει τις απαιτήσεις 
στις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για να 
πιστοποιηθεί.

ISO 9000 - Βασικές αρχές διαχείρισης ποιότητας
Η σειρά ISO 9000 δομείται γύρω από ένα σύνολο οκτώ αρχών που μπορούν να υιοθετηθούν 
από την ανώτερη διοίκηση ενός οργανισμού ως πλαίσιο διοίκησης και καθοδήγησης με τρόπο 
συστηματικό και με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση της ποιοτικής επίδοσης.

Η δομή του ISO 9001
• Το ISO 9001 στην πιο πρόσφατη έκδοσή του απαρτίζεται από 8 κεφάλαια που 

δομείται γύρω από τη λογική του Σχεδιασμού (κεφάλαια 4, 5, 6) – Εκτέλεσης (κεφά-
λαιο 7) – Ελέγχου (κεφάλαια 7, 8) – Βελτίωσης (κεφάλαιο 8).

• Η συγκεκριμένη δομή εκφράζει μια προσέγγιση που είναι γνωστή ως κύκλος 
Demming ή μοντέλο PDCA (PLAN-DO-CHECK-ACT) και έχει εξέχουσα σημασία στην 
επίτευξη συνεχούς βελτίωσης.

Πλεονεκτήματα πιστοποίησης κατά ISO 9001
Η πιστοποίηση κατά ISO 9001 ενέχει μια σειρά από εσωτερικά και εξωτερικά, άμεσα και έμμεσα 
οφέλη για τον επιχειρηματικό οργανισμό.

Επιθεώρηση, έλεγχος, διασφάλιση και διοίκηση ολικής  ποιότητας
• Στην επιδίωξη ενός επιθυμητού επιπέδου ποιότητας αναπτύχθηκαν ποικίλες μορφές 

προσπάθειας για την εξασφάλισή του.

• Διαχρονικά, η παραδοχή της ανάγκης για επίτευξη ενός δεδομένου επιπέδου ποιό-
τητας οδήγησε στην επιθεώρηση ποιότητας, ακολούθως στον έλεγχο ποιότητας και 
εν συνεχεία στη διασφάλιση ποιότητας και τη διοίκηση ολικής ποιότητας.

• Η διοίκηση ολικής ποιότητας εκφράζει περισσότερο μια φιλοσοφία διοίκησης 
της επιχείρησης παρά μια απλή πρακτική μέθοδο και έχει ως γνώμονα την πλήρη 
δέσμευση στην ικανοποίηση του πελάτη μέσα από τη συμμετοχή όλων των εμπλε-
κομένων και τη διαρκή βελτίωση.

• Στην οργάνωση και το σχεδιασμό της διοίκησης ολικής ποιότητας πρέπει να ικανο-
ποιούνται δεδομένα αξιώματα και δομικές αρχές.



450

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα

I. Λεξικό όρων
Διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης: οι οργανισμοί εκείνοι που επιβεβαιώνεται, μέσω 
επίσημης τεκμηρίωσης από αρμόδιο φορέα διαπίστευσης, ότι διαθέτουν την ικανότητα - εμπει-
ρογνωμοσύνη να διεξάγουν καθορισμένες εργασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης.

Διασφάλιση ποιότητας: το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται πριν αλλά και κατά τη 
διάρκεια της παραγωγής για να εξασφαλίσει την επιθυμητή ποιότητα το παραγόμενο προϊόν/
υπηρεσία. 

Διοίκηση ολικής ποιότητας: ο τρόπος διοίκησης που εστιάζει στην ποιότητα και βασίζεται στη 
συμμετοχή όλων των μελών του ενώ στοχεύει στη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική επιτυχία 
του μέσω της ικανοποίησης του πελάτη και της παροχής οφελών σε όλα τα μέλη του οργανι-
σμού και στην κοινωνία. 

Επιθεώρηση προϊόντος: η σύγκριση μιας μονάδας από το παραγόμενο προϊόν με προκαθορι-
σμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, που θα πρέπει να συνίστανται στις προδιαγραφές του.

Πιστοποίηση: η επιβεβαίωση από ανεξάρτητο - τρίτο φορέα μέσω της έκδοσης δήλωσης 
(πιστοποιητικού), για λογαριασμό του οργανισμού που παρέχει το προς αξιολόγηση συμμόρ-
φωσης προϊόν/διεργασία/σύστημα ότι η επαλήθευση των προκαθορισμένων απαιτήσεων, έχει 
τεκμηριωθεί επαρκώς.

Ποιότητα προϊόντος: μεταξύ των αναρίθμητων ορισμών που έχουν δοθεί ένας από τους 
επικρατέστερους είναι η «συμμόρφωση σε προδιαγραφές» που εξηγεί πόσο καλά το προϊόν 
ικανοποιεί τους στόχους και τις ανοχές που έχουν θέσει οι σχεδιαστές του.

Ποιότητα: ως διευρυμένος όρος η «ποιότητα» αντανακλά ένα σύνολο από χαρακτηριστικά ενός 
συστήματος, μιας διαδικασίας ή ενός προϊόντος που αποτυπώνουν τη συνολική εικόνα τους.

Ποιοτικός έλεγχος: μια διαδικασία μέτρησης με συλλογή στατιστικών στοιχείων που αξιο-
λογεί με δειγματοληψία τη συμμόρφωση ενός τελικού προϊόντος/μιας υπηρεσίας σε ποιοτικά 
κριτήρια που έχουν προκαθοριστεί. 

Πρότυπα/τεχνικές προδιαγραφές: έγγραφα που αποτελούν σύνολα κανόνων, οδηγιών ή/και 
χαρακτηριστικών για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων ή των αποτελεσμάτων αυτών (βλ. 
προϊόντα) με σκοπό την αποτύπωση του μέγιστου βαθμού τάξης σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο 
εφαρμογής. 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας: ένα πλαίσιο διαχείρισης για τη διοίκηση και έλεγχο ενός 
οργανισμού/επιχείρησης αναφορικά με την ποιότητα.

Τυποποίηση: η δραστηριότητα βάσει της οποίας καθιερώνονται, για τους διάφορους τύπους 
πραγματικών ή δυνητικών προβλημάτων, διατάξεις για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση, 
που στοχεύουν στην επίτευξη της κατά το δυνατόν μεγαλύτερης τάξης σε ένα δεδομένο πλαίσιο 
εφαρμογής.



451

11 / Ποιότητα και πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών / Κωνσταντίνος Ευαγγελινός

II. Ερωτήσεις κεφαλαίου
1. Τι είναι «ποιότητα»;

α) Η «συμμόρφωση σε προδιαγραφές» που εξηγεί πόσο καλά ένα προϊόν ή μια υπηρεσία 
ικανοποιεί τους στόχους και τις ανοχές που έχουν θέσει οι σχεδιαστές του. 

β) Η «καταλληλότητα για χρήση» που εστιάζει στο βαθμό που το παραγόμενο προϊόν/
υπηρεσία εκτελεί μέσω της χρήσης ή της λειτουργίας του το σκοπό για τον οποίο 
παράχθηκε. 

γ) Η «αξία χρήσης σε σχέση με την τιμή πώλησης» που συνδυάζει οικονομικά και κατανα-
λωτικά κριτήρια θεωρώντας ότι η ποιότητα προσδιορίζεται από την τιμή πώλησης. 

δ) Δεν υπάρχει κάποιος αυστηρός ορισμός ως προς το τι είναι η ποιότητα - ο όρος ερμη-
νεύεται διαφορετικά ανάλογα με την οπτική που προσεγγίζεται. Όλοι οι προηγούμενοι 
ορισμοί αποτελούν ορισμούς της ποιότητας.

2. Ποια είναι η ιδανική πρακτική στην αξιολόγηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας μιας 
επιχείρησης;

α) Η επιχείρηση να αξιολογήσει η ίδια τον εαυτό της, δηλαδή να υπάρξει εσωτερική αξιο-
λόγηση ποιότητας.

β) Ένας ανεξάρτητος διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης να διενεργήσει επιθεωρήσεις 
για την αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας της επιχείρησης βάσει ενός δεδομένου 
προτύπου ποιότητας.

γ) Η επιχείρηση σε συνεργασία με τους προμηθευτές της να οργανώσουν και να εκτελέ-
σουν από κοινού την αξιολόγηση. 

δ) Ένας προμηθευτής της να πιστοποιήσει το σύστημα ποιότητας της επιχείρησης. 

3. Ποιο από τα παρακάτω θεωρείται κόστος που σχετίζεται με την ποιότητα;

α) Ζημίες στα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης από προϊόντα που είναι χαμηλής 
ποιότητας.

β) Το κόστος αξιολόγησης για την εξακρίβωση αν οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ή τα 
τελικά προϊόντα είναι ποιοτικώς άρτια.

γ) Το κόστος διαπιστούμενων ελαττωματικών προϊόντων μετά την αποστολή τους στον 
πελάτη.

δ) Όλα τα παραπάνω.
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4. Η τυπική δομή ενός συστήματος ποιότητας περιγράφεται συχνά με το σχήμα μιας πυραμίδας 
που απαρτίζεται από επιμέρους επίπεδα και εκφράζει την ιεραρχική δομή ενός τέτοιου συστή-
ματος. Ποιο είναι το ανώτατο επίπεδο στη δομή του συστήματος;

α) Η πολιτική ποιότητας.

β) Οι τεχνικές οδηγίες εργασιών.

γ) Το εγχειρίδιο ποιότητας.

δ) Κανένα από τα παραπάνω.

5. Τι ονομάζουμε πιστοποίηση ποιότητας; 

α) Μια διαδικασία μέτρησης με συλλογή στατιστικών στοιχείων που αξιολογεί με δειγ-
ματοληψία τη συμμόρφωση ενός προϊόντος/μιας υπηρεσίας σε ποιοτικά κριτήρια που 
έχουν προκαθοριστεί.

β) Η σύγκριση μιας μονάδας από το παραγόμενο προϊόν με προκαθορισμένα χαρακτη-
ριστικά γνωρίσματα που αυτό θα πρέπει να έχει και τα οποία συνίστανται στις προδια-
γραφές του.

γ) Η επιβεβαίωση από ανεξάρτητο - τρίτο φορέα μέσω της έκδοσης δήλωσης (πιστοποιη-
τικού), για λογαριασμό του οργανισμού που παρέχει το προς αξιολόγηση συμμόρφωσης 
προϊόν/διεργασία/σύστημα, ότι η επαλήθευση των προκαθορισμένων απαιτήσεων, έχει 
τεκμηριωθεί επαρκώς.

δ) Το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για να εξασφαλίσει την επιθυμητή ποιό-
τητα το παραγόμενο προϊόν/υπηρεσία.
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Περίληψη
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντικά αυξητική τάση χρήσης του Διαδικτύου 
ως μέσο προώθησης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Εργαλεία ανοικτού λογισμικού 
προσφέρουν εύκολα, γρήγορα και δωρεάν σε αρκετές περιπτώσεις στους επιχειρηματίες τη 
δυνατότητα δημιουργίας λειτουργικών και αξιόλογων ψηφιακά ηλεκτρονικών καταστημάτων 
με άμεσο στόχο την αύξηση των πωλήσεών τους. Παράλληλα, τα κοινωνικά δίκτυα, ως ένα μέσο 
που τυγχάνει ευρείας και αυξανόμενης αποδοχής παγκοσμίως, χρησιμοποιείται τα τελευταία 
χρόνια ως πρωταρχικό μέσο για την προώθηση και διαφήμιση επιχειρήσεων στο Διαδίκτυο, 
αφού συνδυάζει αναγνωσιμότητα, ευρεία αποδοχή και μηδενικό κόστος σε αντίθεση με τις 
διαφημίσεις σε άλλα μέσα όπου το κόστος είναι μεγάλο και πολλές φορές δυσανάλογο με τα 
προσδοκώμενα οφέλη.

Παράλληλα, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις καθώς και νέοι επιχειρηματίες επιλέγουν 
το Διαδίκτυο ως κύριο μέσο για την πραγματοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων λόγω 
του χαμηλού κόστους υπηρεσιών που προσφέρει αλλά και την πληθώρα των εργαλείων που 
βρίσκονται διαθέσιμα στον εκάστοτε επιχειρηματία. Η σωστή χρήση των εργαλείων αυτών μπορεί 
να βοηθήσει άμεσα στην επιτυχία μιας επιχείρησης, στην αύξηση των κερδών της και στην 
επιβίωσή της, το δύσκολο διάστημα της οικονομικής κρίσης που διανύουμε. 

Αντιλαμβανόμενοι τις νέες τάσεις και τις σύγχρονες ανάγκες που εισάγει το ηλεκτρονικό επιχει-
ρείν σε πανελλαδικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο το κεφάλαιο αυτό έχει ως στόχο την ανάδειξη 
των βέλτιστων πρακτικών μέσω της χρήσης του Διαδικτύου για την υποστήριξη της επιχειρη-
ματικότητας και δη της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου. 
Συγκεκριμένα το κεφάλαιο αυτό στοχεύει στην κάλυψη των παρακάτω ενοτήτων:

• Επισκόπηση των βασικών εννοιών που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο.

• Παρουσίαση απλών και εύχρηστων βημάτων για το σχεδιασμό μιας ηλεκτρονικής 
διαδικτυακής επιχείρησης.

• Παρουσίαση εύκολων τρόπων για την προώθηση μιας επιχείρησης στο Διαδίκτυο 
μέσω των κοινωνικών δικτύων (Facebook, Twitter, κ.τ.λ.) χωρίς κόστος.

• Παρουσίαση των βασικών εργαλείων και μεθόδων που χρησιμοποιούν οι χρήστες 
όταν αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες από το Διαδίκτυο.

• Επισκόπηση των βασικών ζητημάτων ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
κατά τη σχεδίαση. 

Λέξεις-κλειδιά: Διαδίκτυο, διαδικτυακή επιχείρηση, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, κοινωνικά δίκτυα, 
ζητήματα ασφάλειας.
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Μαθησιακοί στόχοι κεφαλαίου
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κεφαλαίου, ο/η αναγνώστης/στρια θα:

α) γνωρίσει:

• τις βασικές έννοιες αναφορικά με το Ηλεκτρονικό Εμπόριο,

• τα βασικά ζητήματα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδι-
ασμό και τη λειτουργία μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης,

β) κατανοεί:

• τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται μια διαδικτυακή επιχείρηση,

• τα οφέλη από τη χρήση του Διαδικτύου στους τομείς της προβολής και της προώ-
θησης προϊόντων και υπηρεσιών, 

• την αγοραστική συμπεριφορά των χρηστών που αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες 
στο Διαδίκτυο,

γ) είναι ικανός/ή:

• να εντοπίσει τα κατάλληλα διαδικτυακά εργαλεία για το σχεδιασμό και τη λειτουργία 
μιας διαδικτυακής επιχείρησης.

• να χρησιμοποιήσει τα κοινωνικά δίκτυα ως μέσο προώθησης μιας επιχείρησης στο 
Διαδίκτυο.
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12.1 Εισαγωγή
Το Διαδίκτυο έχει εισβάλει στις ζωές των ανθρώπων τα τελευταία χρόνια επιφέροντας 
τρομακτικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας όπως εκπαίδευση, διασκέ-
δαση, προμήθειες αγαθών, επικοινωνία, κ.ά. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες της Ελληνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2012) το 53,6% των νοικοκυριών της Ελλάδας, με ένα τουλά-
χιστον μέλος ηλικίας 16 - 74 ετών, διαθέτουν σύνδεση στο Διαδίκτυο από την κατοικία τους. 
Από το παραπάνω ποσοστό, σχεδόν το 92% έκανε καθημερινή χρήση του Διαδικτύου κατά το 
έτος 2012. Ενδιαφέρον μεγάλο αποτελεί το γεγονός ότι τρεις στους δέκα από όσους χρησιμο-
ποιούν καθημερινά το Διαδίκτυο, πραγματοποίησαν καθημερινά ηλεκτρονικές αγορές. Στην 
ίδια έρευνα αξιοσημείωτη είναι η αυξητική τάση του αριθμού των χρηστών το 2012 σε σχέση 
με παλαιότερα έτη αναφορικά με την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών. 

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο συνήθως παραπέμπει στην πραγματοποίηση εμπορικών συναλ-
λαγών μέσω του Διαδικτύου. Προϊόντος του χρόνου όμως, διαπιστώθηκε ότι το Διαδίκτυο δεν 
αποτελεί μόνο το μέσο για την πραγματοποίηση συναλλαγών, αλλά υποστηρίζει μια ομάδα 
λειτουργιών που δύναται να επηρεάσουν τόσο τις επιλογές των χρηστών όσο και την εικόνα 
των επιχειρήσεων που συναλλάσσονται μέσω του Διαδικτύου. Η δημιουργία μιας νέας διαδι-
κτυακής επιχείρησης ή η επέκταση της λειτουργίας μιας επιχείρησης στο Διαδίκτυο μπορεί να 
συνεισφέρει θετικά στους εξής άξονες:

• Ταχύτερη διεκπεραίωση συναλλαγών με τράπεζες (e-Banking).

• Απλούστευση συναλλαγών με δημόσιες υπηρεσίες (e-Government).

• Ενημέρωση για τάσεις σε οικονομικούς τομείς ενδιαφέροντος.

• Ενημέρωση για νέες τεχνικές, μεθόδους, πρακτικές στην παραγωγική διαδικασία.

• Έλεγχος των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και προϊόντων.

• Αναζήτηση νέων συνεργασιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

• Προώθηση προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών σε ένα διεθνές περιβάλλον.

• Παροχή καλύτερων και ταχύτερων υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών.

• Διενέργεια ερευνών αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες.

• Δικτύωση επιχειρήσεων.

• Ελαχιστοποίηση λειτουργικών εξόδων.

• Διεθνοποίηση της επιχείρησης.

• Αναζήτηση καλών πρακτικών και μεταφοράς τεχνογνωσίας στους τομείς ενδιαφέροντος.

• 24/7 προβολή των προϊόντων σε νέες αγορές.

Στο σχήμα 1 απεικονίζονται συνοπτικά οι περιοχές όπου το Διαδίκτυο συμβάλλει ενεργά στην 
προώθηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

��.����
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Σχήμα 1. Διαδίκτυο και επιχειρήσεις.
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12.2 Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη της πληροφορικής και των σύγχρονων τεχνολογιών προσέφερε 
από τα πρώτα στάδια της, στις αρχές της δεκαετίας του ’90, σε αρκετές επιχειρήσεις ψηφιακές 
λύσεις που διευκόλυναν την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους σε διάφορους τομείς (π.χ. 
αυτοματοποίηση γραμμών παραγωγής, διοίκηση, λογιστήριο, κ.λπ.). Η προσφορά λύσεων σε 
υπαρκτά προβλήματα συνεχίστηκε μέχρι και τις μέρες μας, με αποτέλεσμα σήμερα να προσφέ-
ρονται χιλιάδες εφαρμογές που διευκολύνουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας μίας επιχείρησης, την προβολή, προώθηση και προσφορά των 
παραγόμενων προϊόντων και προσφερόμενων υπηρεσιών στο Διαδίκτυο. Η χρήση όλων αυτών 
των εφαρμογών συνέβαλε στη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πελάτες αλλά και στην 
αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων. Έτσι, περί τα τέλη της δεκαετίας του 1990, πολλές επιχει-
ρήσεις είχαν ήδη υιοθετήσει ψηφιακές λύσεις στις καθημερινές τους λειτουργικές διαδικασίες.

Όσο μεγάλες αλλαγές έφερε η ύπαρξη του υπολογιστή και οι εφαρμογές του στις επιχειρήσεις 
άλλη τόση, και ίσως μεγαλύτερη, επέφερε η ύπαρξη του Διαδικτύου (Internet). Η διαπίστωση 
αυτή είναι εύκολο να τεκμηριωθεί απλώς κοιτάζοντας τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των 
χρηστών του. Σύμφωνα με πρόσφατες μετρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το έτος 2012, το 
73% του πληθυσμού της Ευρώπης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Διαδικτύου. Στην Ελλάδα, οι 
χρήστες του Διαδικτύου το 2012 υπολογίζονταν στο 53% του συνολικού πληθυσμού. Επίσης, 
σε παγκόσμια κλίμακα, οι χρήστες του Διαδικτύου το 2012 υπολογίζονταν στο 34,3% επί του 
συνολικού πληθυσμού της Γης, περίπου 2,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Αξιοσημείωτο είναι 
το γεγονός ότι το 2000 οι χρήστες του Διαδικτύου παγκοσμίως ξεπερνούσαν ελάχιστα τα 360 
εκατομμύρια. Συνεπώς, μέσα σε 12 μόλις χρόνια παρατηρήθηκε μία σημαντικότατη αύξηση 
των χρηστών του Διαδικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο που υπολογίζεται σε 566%.

Όλη αυτή την ανάπτυξη ήταν αναμενόμενο να την εκμεταλλευτούν και οι εμπλεκόμενοι με τις 
επιχειρήσεις και το εμπόριο ξεκινώντας δειλά αλλά σταθερά να ανακαλύπτουν τα πλεονεκτή-
ματα και τις δυνατότητες που τους παρείχε και οδηγώντας τους σήμερα στη δημιουργία ενός 
ξεχωριστού κλάδου υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου, του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ΗΕ). Το ΗΕ 
αποτελεί πλέον το κυριότερο παγκόσμιο κανάλι διανομής αγαθών, υπηρεσιών, κ.τ.λ. 

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο μπορεί να οριστεί με μια ή περισσότερες από τις παρακάτω σκοπιές 
(βλ. σχήμα 2):

• Επικοινωνίες: αφορά στην παράδοση αγαθών, υπηρεσιών, πληροφοριών ή πληρωμών 
μέσω δικτύων υπολογιστών ή με άλλο ηλεκτρονικό τρόπο.

• Εμπορική: αφορά στην παροχή της δυνατότητας αγοράς και πώλησης προϊόντων, 
υπηρεσιών και πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου (Internet) ή άλλων online υπηρεσιών.

Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΗΕ) περιγράφει τη διαδικασία αγοράς, πώλησης, μεταφοράς 
ή ανταλλαγής προϊόντων, υπηρεσιών ή/και πληροφοριών μέσω δικτύων υπολογιστών 
και του Διαδικτύου (Internet). *

�.��
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• Επιχειρησιακή διεργασία: αφορά στην εκτέλεση μέρους ή ολόκληρων επιχειρησι-
ακών διεργασιών με ηλεκτρονικό τρόπο, ολοκληρώνοντας έτσι μέρος ή ολόκληρες 
επιχειρησιακές διεργασίες με ηλεκτρονικό τρόπο.

• Εξυπηρέτηση: αφορά στην παροχή των κατάλληλων εργαλείων προς τις κυβερνή-
σεις, εταιρείες, πελάτες και διοικήσεις για να μειώσουν το κόστος των υπηρεσιών 
που προσφέρουν, αυξάνοντας παράλληλα την ποιότητα της εξυπηρέτησης προς 
τους πελάτες.

• Εκπαίδευση: αφορά στη δυνατότητα της online εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σε 
σχολεία, πανεπιστήμια και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς.

• Συνεργατική: αφορά στο πλαίσιο διεπιχειρησιακής και ενδοεπιχειρησιακής συνερ-
γασίας.

• Κοινωνική: αφορά στη δημιουργία θέσεων συγκέντρωσης online χρηστών με σκοπό 
την εκμάθηση, τη συνδιαλλαγή και τη συνεργασία.

Συχνά στη βιβλιογραφία συναντάται ο όρος Ηλεκτρονικό Επιχειρείν αντί του Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου. Στην ουσία το Ηλεκτρονικό Εμπόριο είναι ένας πιο στενός όρος και αναφέρεται 
κυρίως σε συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ εμπορικών εταίρων μόνο. 

Αντίθετα, το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν αναφέρεται στον ευρύτερο ορισμό του Ηλεκτρονικού Εμπο- 
ρίου, όχι μόνο στην αγορά και πώληση αγαθών και υπηρεσιών, αλλά επίσης και στην εξυπηρέ-
τηση πελατών, στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών 

 Σχήμα 2. Σκοπιές Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
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εσωτερικά σε έναν οργανισμό, κ.ά. Στην πραγματικότητα λοιπόν, το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 
υπερκαλύπτει τις έννοιες που προσδιορίζονται πιο στενά με τον όρο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, θα 
μπορούσαν όμως να χρησιμοποιηθούν εξίσου αποτελεσματικά σε όλες τις περιπτώσεις.

12.2.1 Ταξινόμηση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου με βάση τις συναλλαγές
Μια από τις πιο συνηθισμένες κατηγοριοποιήσεις του ΗΕ στηρίζεται στη φύση της συναλλαγής 
που προσφέρεται και στη σχέση μεταξύ των συμμετεχόντων στη συναλλαγή. Οι τύποι της κατη-
γοριοποίησης αυτής είναι οι εξής: 

• Επιχείρηση με Επιχείρηση (Business to Business, B2B): όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι 
επιχειρήσεις ή οργανισμοί.

• Επιχείρηση με Καταναλωτή (Business to Customer, B2C): επιχειρήσεις συναλλάσ-
σονται με μεμονωμένους αγοραστές. Ο τύπος αυτός συναντάται στη βιβλιογραφία 
και ως ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο.

• Επιχείρηση με Επιχείρηση με Καταναλωτή (Business to Business to Customer, 
B2B2C): επιχείρηση παρέχει σε άλλη επιχείρηση-πελάτη αγαθά και η δεύτερη 
παρέχει τα αγαθά αυτά σε μεμονωμένους καταναλωτές.

• Καταναλωτής με Επιχείρηση (Customer to Business, C2B): μεμονωμένοι 
χρήστες χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες σε 
οργανισμούς-επιχειρήσεις.

• Καταναλωτής με Καταναλωτή (Customer to Customer, C2C): μεμονωμένοι χρήστες 
πωλούν απευθείας σε άλλους καταναλωτές.

• Εφαρμογές Ομοτίμων (Peer to Peer): χρήση κατάλληλων τεχνολογιών ώστε χρήστες 
ή φορείς που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, π.χ. C2C χρήστες, να διαμοιράζουν 
μεταξύ τους δεδομένα όπως λογισμικά, βίντεο, εικόνες, μουσική, κ.ά.

• Κινητό Εμπόριο (mobile commerce): συναλλαγές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου με 
τη χρήση ασύρματων κινητών συσκευών.

• Ενδοεπιχειρησιακό Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Intrabusiness Electrtonic Commerce): 
πραγματοποιούνται συναλλαγές αγαθών, υπηρεσιών και πληροφοριών μεταξύ των 
διοικητικών μονάδων αλλά και μεμονωμένων ατόμων ενός οργανισμού.

• Επιχείρηση με Υπαλλήλους (Business to Employees, B2E): μια επιχείρηση προσφέρει 
υπηρεσίες στους εργαζόμενούς της.

Το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business) αποτελεί έναν ευρύτερο ορισμό που  
περιλαμβάνει όχι μόνο την αγορά και την πώληση αγαθών και υπηρεσιών, αλλά 
επίσης την εξυπηρέτηση πελατών, τη συνεργασία με επιχειρηματικούς εταίρους, 
την ηλεκτρονική εκπαίδευση αλλά και την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλ-
λαγών εντός ενός οργανισμού. 

*
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• Συνεργατικό Εμπόριο (Collaborative Commerce): μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων 
συνεργάζονται μέσω Διαδικτύου για την πραγματοποίηση ενός κοινού στόχου (π.χ. την 
κατασκευή ενός εμπορικού λογισμικού μιας επιχείρησης). 

• Ηλεκτρονική Εκπαίδευση (e-learning): η παροχή οποιασδήποτε μορφής εκπαίδευσης/
κατάρτισης μέσω του Διαδικτύου. 

• Ηλεκτρονικό Ανταλλακτήριο (Electronic Exchange): αποτελεί μια δημόσια ηλεκτρο-
νική αγορά όπου συμμετέχουν πολλοί αγοραστές και πολλοί πωλητές. Όπως 
και στην περίπτωση του μοντέλου Επιχείρηση με Επιχείρηση (B2B), έτσι και εδώ 
υπάρχει το μοντέλο Ανταλλακτήριο με Ανταλλακτήριο (Exchange to Exchange, E2E) 
και σημαίνει την επικοινωνία και ανταλλαγή υπηρεσιών μεταξύ δύο ή περισσο-
τέρων ηλεκτρονικών ανταλλακτηρίων. 

Σχήμα 3. Κατηγοριοποίηση  Ηλεκτρονικού Εμπορίου βάσει των συναλλαγών.
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• Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-Government): η παροχή υπηρεσιών, αγαθών και 
πληροφοριών πραγματοποιείται από κυβερνητική οντότητα προς τις επιχειρήσεις 
και τους πολίτες.

• Μη Επιχειρηματικό ΗΕ: η κατηγορία αυτή αφορά σε όλα τα μη-επιχειρηματικά ιδρύ-
ματα που χρησιμοποιούν διάφορους τύπους ΗΕ ώστε να μειώσουν το κόστος λειτουρ-
γίας τους και παράλληλα να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες τους. 

Παραδείγματα τέτοιων ιδρυμάτων είναι τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, μη κερδοσκοπικοί οργανι-
σμοί, κοινωνικές οργανώσεις, κ.ά.

12.3 Διαδικτυακή επιχείρηση
Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο έχει μπει στη ζωή μας και έχει γίνει από πολυτέλεια, τρόπος ζωής. Το 
Διαδίκτυο προσφέρει άμεσα μεγάλες ομάδες ανθρώπων που αποτελούν δυνητικούς πελάτες 
μιας επιχείρησης, δυνητικούς φοιτητές ενός Πανεπιστημίου, δυνητικούς μεταπωλητές προσω-
πικών προϊόντων και υπηρεσιών, κ.ά. Σήμερα, οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν ήδη αναπτύξει 
παράλληλα με τη φυσική επιχείρηση και ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Παράλληλα, ολοένα και 
περισσότερες κυβερνητικές υπηρεσίες υιοθετούν τα πλεονεκτήματα του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
με σκοπό, αφενός μεν τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχει-
ρήσεις όλο το εικοσιτετράωρο, αφετέρου την αποσυμφόρηση των δημοσίων υπηρεσιών αφού 
ολοένα και λιγότεροι επιλέγουν τη φυσική συναλλαγή από την ηλεκτρονική. 

Παράλληλα, η δυναμική είσοδος των κοινωνικών δικτύων στις ζωές των ψηφιακών χρηστών 
έχει δημιουργήσει ακόμα καλύτερες προϋποθέσεις για τη δημιουργία ψηφιακών επιχειρή-
σεων μιας και άνθρωποι με ελάχιστες προγραμματιστικές γνώσεις και με πολύ μικρό κόστος 
μπορούν να επιτύχουν την προώθηση των αγαθών και υπηρεσιών που διαθέτουν με άμεσο και 
αποτελεσματικό τρόπο.

Δυστυχώς όμως, το τελευταίο διάστημα, η ραγδαία αυτή ανάπτυξη έχει δημιουργήσει και αντί-
στροφα αποτελέσματα, μιας και η ευκολία δημιουργίας και χρήσης απλών υπηρεσιών Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου έχει οδηγήσει σε πληθώρα κακών παραδειγμάτων και αποτυχιών. 

Σκοπός του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των βασικών παραγόντων που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη για το σωστό σχεδιασμό και τη σωστή υλοποίηση ενός ηλεκτρο-
νικού καταστήματος. Θα αναφερθούν ζητήματα σχετικά με το γραφικό σχεδιασμό, την επιλογή 
των κατάλληλων εργαλείων υλικού και λογισμικού, τη δημιουργία του σωστού περιεχομένου 

Να εντοπίσετε και να σημειώσετε τις διευθύνσεις ιστοτόπων για κάθε μία από 
τις εξής περιπτώσεις:

α) Ιστότοπος που κάνει χρήση του μοντέλου C2C.
β) Ιστότοπος που κάνει χρήση του μοντέλου B2C.
γ) Ιστότοπος που κάνει χρήση του μοντέλου C2B.

?
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και τη σωστή προώθηση μέσω του Διαδικτύου. Επίσης, θα αναφερθούν τα βασικά ζητήματα 
ασφάλειας που πρέπει να ικανοποιούνται για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία ενός ηλεκτρο-
νικού καταστήματος.

12.3.1  Δημιουργία μιας διαδικτυακής επιχείρησης με δέκα απλά βήματα
Η έναρξη μιας διαδικτυακής επιχείρησης στις μέρες μας αποτελεί ίσως ευκολότερη απόφαση 
από ότι παλαιότερα μιας και οι τεχνολογίες έχουν «εισβάλει» πολύ περισσότερο στην καθη-
μερινότητά μας οδηγώντας μας έτσι στο να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις δυνατότητες των 
σημερινών εργαλείων και τον τρόπο που αυτά μπορούν να συμβάλλουν στην υλοποίηση των 
στόχων μας. Παρόλα αυτά, η γνώση των νέων τεχνολογιών ή το επιχειρηματικό δαιμόνιο από 
μόνα τους δεν αρκούν για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής διαδικτυακής επιχείρησης. Στις 
παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται δέκα απλά βήματα που πρέπει να λάβει ο κάθε 
υποψήφιος, νέος ή μη, επιχειρηματίας ή μη, για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης 
στο Διαδίκτυο. 

Βήμα 1: Αναγνωρίστε την ανάγκη
Το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και το Διαδίκτυο ξεπερνούν τα 15 χρόνια από την πρώτη εμφάνισή 
τους. Όμως, συνεχώς κάνουν την εμφάνισή τους νέα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και καινο-
τόμοι τρόποι προώθησής τους. Αναλογιστείτε τις πρώτες ιστοσελίδες δίχως την ύπαρξη των 
blogs, των κοινωνικών δικτύων, των τροφοδοτήσεων RSS, του Youtube και του eBay.

Συνεπώς, το πρώτο βασικό βήμα στην έναρξη της προσπάθειας δημιουργίας της νέας διαδικτυακής 
επιχείρησης είναι η αναγνώριση της ανάγκης η οποία αποτελείται από τρία επιμέρους στάδια:

Α) Γνωρίστε το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Βασικό βήμα είναι η κατανόηση του τι σημαίνει επιχειρηματικότητα στο Διαδίκτυο καθώς και να 
ανακαλύψετε τους καλύτερους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να εισέλθετε και να δραστη-
ριοποιηθείτε σε αυτήν την περιοχή. Παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το 
Διαδίκτυο είναι ένας χώρος στον οποίο δεν υπάρχουν παθητικοί χρήστες άλλα μόνο ενεργές 
οντότητες που αναζητούν και αποκτούν πληροφορίες συνεχώς σε ένα χώρο που αναπτύχθηκε 
για να τους παρέχει αυτές τις πληροφορίες και υπηρεσίες ως επί το πλείστον ελεύθερα και 
δωρεάν. Μία άλλη βασική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι η ανάπτυξη που 
προκαλείται στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, τη δεύτερη δεκαετία του εικοστού πρώτου αιώνα, προέρ-
χεται κυρίως από εξειδικευμένους διαδικτυακούς αγοραστές, παρά από ανθρώπους νέους στο 
χώρο του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι 
οι νέες διαδικτυακές επιχειρήσεις πρέπει να στοχεύουν στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση 
έμπειρων αγοραστών που γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικοί με την πάροδο του χρόνου.
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* Τα κοινωνικά δίκτυα, τα κανάλια διαδικτυακών συζητήσεων, τα blogs και οι διαδι-
κτυακοί τρόποι ανταλλαγής απόψεων και συζητήσεων (forums) παρέχουν μια 
καλή πηγή αναγνώρισης των αναγκών των χρηστών του Διαδικτύου σε σχέση με 
τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Επίσης, γνωστοί εμπορικοί ιστότοποι όπως το eBay 
και το Amazon αποτελούν καλά παραδείγματα ανίχνευσης των απαιτήσεων για τη 
δημιουργία μιας επιτυχημένης ηλεκτρονικής επιχείρησης. 

Μπορείτε να εντοπίσετε τους ιστοτόπους τριών ηλεκτρονικών επιχειρήσεων;

Μπορείτε να εντοπίσετε έναν ιστότοπο ηλεκτρονικής επιχείρησης που βασίζεται  
σε κοινωνικό δίκτυο;?

Εικόνα 1. Ο ιστότοπος του eBay. Πηγή: eBay, 2013.
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Β) Γνωρίστε την αγορά στην οποία θα δραστηριοποιηθείτε

Η επιλογή της περιοχής που θα δραστηριοποιηθείτε δεν αποτελεί το τελευταίο αλλά το πρώτο 
σκαλοπάτι της διαδικασίας για τη σωστή δημιουργία της επιχείρησής σας. Το ξεκίνημα πρέπει 
να περιλαμβάνει την ανίχνευση των εξής παραμέτρων:

• Ανταγωνιστές: εξοικειωθείτε με άλλες διαδικτυακές επιχειρήσεις οι οποίες δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα του ενδιαφέροντός σας. Προφανώς δεν πρέπει η 
παρουσία τους να αποτελέσει ανασταλτικό παράγοντα για την έναρξη της δικής σας 
επιχείρησης. Σκοπός είναι να ανακαλύψετε ένα καλύτερο και διαφορετικό τρόπο να 
κάνετε αυτό που και οι ανταγωνιστές σας ήδη κάνουν.

• Πελάτες: εξερευνήστε τις πιθανές ομάδες των δυνητικών πελατών σας και ποιοι 
είναι οι πιθανοί επισκέπτες του ιστοτόπου σας.

• Πολιτισμός: ανακαλύψτε την ειδική γλώσσα και έκφραση που χρησιμοποιούν οι 
χρήστες του Διαδικτύου και ειδικά οι χρήστες που ασχολούνται με το Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο, είτε ως πωλητές, είτε ως αγοραστές.

• Περιεχόμενο: παρόλο που οι περισσότεροι ιστότοποι έχουν βελτιώσει την εμφά-
νισή τους τα τελευταία χρόνια, με τη χρήση κυρίως όμορφων γραφικών, αυτό που 
ξεχώριζε και συνεχίζει να ξεχωρίζει τους ιστοτόπους μεταξύ τους είναι η ποιότητα 
και η οργάνωση του περιεχομένου τους. Το απλό και χρήσιμο περιεχόμενο είναι 

Εικόνα 2. Ο ιστότοπος του Amazon. Πηγή: Amazon, 2013.
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αυτό που προσελκύει αγοραστές κάνοντας τους παράλληλα να εμπιστεύονται τη 
διαδικτυακή επιχείρηση, και ως γνωστόν η αυξανόμενη εμπιστοσύνη των αγορα-
στών οδηγεί στην αύξηση των πωλήσεων και των κερδών.

Οι επιχειρήσεις που έχουν συναντήσει μεγάλη επιτυχία μέσω του Διαδικτύου προσφέρουν προϊ-
όντα και υπηρεσίες που έχουν τις εξής ιδιότητες:

• Φθηνά: τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του Διαδικτύου συνήθως πωλούνται με 
έκπτωση - τουλάχιστον αυτό αναμένουν οι δυνητικοί αγοραστές.

• Δυσεύρετα: όποιο προϊόν δεν εντοπίζεται εύκολα στις παραδοσιακές αγορές αλλά 
διατίθεται διαδικτυακά έχει συνήθως μεγάλη επιτυχία.

• Βολικά για τους χρήστες: οι αγοραστές προτιμούν προϊόντα που έχουν την ίδια 
αξία για αυτούς αντί να τα προμηθευτούν από ένα κατάστημα να τα προμηθευ-
τούν διαδικτυακά, μιας και έτσι δε χρειάζεται κόπος ούτε στην αναζήτηση ούτε στην 
πληρωμή (αυτού του είδους η αγορα δεν προϋποθέτει την καταβολή των χρημάτων 
σε μετρητά την ίδια χρονική στιγμή).

• Υποχρεωτικά διαθέσιμα στο Διαδίκτυο: οι αγοραστές προσφεύγουν στο Διαδίκτυο 
για να ενημερωθούν πάνω σε άρθρα και κείμενα που διατίθενται από εφημερίδες 
και blogs μόνο μέσω του Διαδικτύου.  

Χρησιμοποιώντας γνωστές μηχανές αναζήτησης όπως η Google και η Yahoo, μπο-
ρείτε να πραγματοποιήσετε αναζητήσεις θέτοντας ως κριτήρια αναζήτησης λέξεις 
ή φράσεις που περιγράφουν τις δραστηριότητες που επιθυμείτε να αναπτύξετε 
διαδικτυακά μέσω μιας επιχείρησης. Θα παρατηρήσετε ότι θα εντοπίσετε αρκετές 
παρόμοιες επιχειρήσεις που έχουν αναπτυχθεί για τον ίδιο σκοπό. Μελετώντας 
τες θα ανακαλύψετε τις ελλείψεις της συγκεκριμένης περιοχής θέτοντας έτσι τους 
νέους σας στόχους.

*

Προσοχή!!!
Έχει μεγάλη σημασία η επιλογή της γλώσσας συγγραφής του περιεχομένου ενός 
ιστοτόπου. Εάν σκέπτεστε την επέκταση της επιχείρησής σας στο εξωτερικό η 
αγγλική γλώσσα δεν είναι πάντοτε η μοναδική λύση μιας και σε πολλές χώρες (Γαλ-
λία, Γερμανία, Ισπανία, Σερβία) οι άνθρωποι πραγματοποιούν τις συναλλαγές στη 
μητρική τους γλώσσα αφού δε γνωρίζουν σε καλό επίπεδο την αγγλική γλώσσα. 
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό συνήθως διαθέτουν έκδοση 
του ιστοτόπου τους στη γλώσσα της κάθε χώρας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί το eBay.

*
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Γ) Σκεφτείτε τον καλύτερο τρόπο που θα κάνει τον ιστότοπό σας να ξεχωρίζει

Αφού ολοκληρώσετε την έρευνα όσον αφορά στις συναφείς επιχειρήσεις που έχουν δραστηρι-
οποιηθεί ήδη στο Διαδίκτυο, σκοπός σας είναι να κάνετε τη δική σας επιχείρηση να ξεχωρίσει 
από τις υπάρχουσες. Θα πρέπει να καταναλώσετε όλη σας την ενέργεια στην εξεύρεση τρόπων 
που θα κάνουν τον ιστότοπό σας να ξεχωρίζει από τους άλλους, κυρίως αποφασίζοντας την 
προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων που δε διαθέτουν οι ανταγωνιστές σας. 

Σε περίπτωση που κατά την έρευνά σας δεν εντοπίσατε καμία άλλη διαδικτυακή επιχείρηση 
στον τομέα που σας ενδιαφέρει τότε είστε άκρως τυχεροί/τυχερές. Όντας πρώτοι σημαίνει ότι 
σχεδιάζετε και ανοίγετε το δρόμο σε μια νέα αγορά στην οποία εσείς θα αποκτήσετε πρώτοι 
την εμπειρία από τους μελλοντικούς σας ανταγωνιστές.

Βήμα 2: Προσδιορίστε τι θα προσφέρετε
Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχημένη πορεία μιας επιχείρησης, 
διαδικτυακής ή μη, είναι η σωστή αναγνώριση των αναγκών των δυνητικών πελατών-αγορα-
στών. Μια καλή λύση για να προσδιορίσετε τι μπορείτε να προσφέρετε μέσω της επιχείρησής 
σας είναι η δημιουργία μιας λίστας με όλα τα πιθανά προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε σκεφτεί 
ή σκοπεύετε να διαθέσετε προς πώληση. Έπειτα, καταγράψτε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
αυτές τις πηγές από τις οποίες μπορείτε να τα προμηθευτείτε. Εκτός αν κάποια ή όλα τα προϊ-
όντα και υπηρεσίες παρέχονται απευθείας από εσάς. Όλες αυτές οι αποφάσεις θα συμβάλλουν 
σε μεγάλο βαθμό στην κατασκευή του επιχειρησιακού σχεδίου βάσει του οποίου θα αναπτυ-
χθεί η νέα σας διαδικτυακή επιχείρηση.

Εικόνα 3.  Οι διαθέσιμες γλώσσες από το eBay. Πηγή: eBay, 2013.
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Βήμα 3: Δημιουργήστε ένα επιχειρησιακό σχέδιο για τη διαδικτυακή σας επιχείρηση
Η δημιουργία ενός επιχειρησιακού σχεδίου προϋποθέτει πρώτα τη θέσπιση των στόχων και 
των αντικειμενικών σκοπών της υπό ανάπτυξη επιχείρησης. Αφού τεθούν οι στόχοι περιγρά-
φονται οι στρατηγικές βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η υλοποίηση των στόχων. Όπως 
είναι προφανές, η δημιουργία ενός επιχειρησιακού σχεδίου είναι απαραίτητη στο ξεκίνημα της 
διαδικτυακής σας επιχείρησης. Όμως μπορεί να συμβάλλει και στην καθημερινή λειτουργία 
μιας επιχείρησης μιας και οι στόχοι και οι αντικειμενικοί σκοποί που τίθενται πρέπει να ικανο-
ποιούνται εσαεί και όχι μια φόρα, μόνο στο ξεκίνημα της επιχείρησης. Μια σειρά από ερωτή-
σεις που μπορείτε να σκεφτείτε και να απαντήσετε για να μπορέσετε να προσδιορίσετε τους 
στόχους και αντικειμενικούς σκοπούς της δικής σας επιχείρησης είναι οι εξής:

• Γιατί θέλετε να ξεκινήσετε μια νέα επιχείρηση;

• Γιατί θέλετε να την ξεκινήσετε μέσω του Διαδικτύου;

• Τι προϊόντα ή υπηρεσίες θα αγοράζατε εσείς μέσω του Διαδικτύου; 

• Τι θα σας έκανε να αγοράσετε κάτι μέσω του Διαδικτύου;

Επίσης, για να μπορέσετε να εφαρμόσετε το επιχειρησιακό σχέδιο στις καθημερινές σας 
λειτουργίες μπορείτε να λάβετε υπόψη τα εξής:

• Γράψτε μια σύντομη περιγραφή της επιχείρησής σας και τι ευελπιστείτε να πετύ-
χετε μέσω αυτής.

• Σχεδιάστε μια πολιτική μάρκετινγκ.

• Προσπαθήστε να παρακολουθείτε με τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο τα 
οικονομικά της επιχείρησης.

Το Διαδίκτυο είναι ένα προσωπικό και αρκετά διαδραστικό μέσο. Προσπαθήστε να 
είστε όσο πιο συγκεκριμένοι μπορείτε όσον αφορά στις ενέργειες που σχεδιάζετε να 
υλοποιήσετε online. Μην προσπαθήσετε να υλοποιήσετε τα πάντα. Στοχεύετε στη 
δημιουργία μιας διαδικτυακής επιχείρησης που πραγματεύεται κάτι συγκεκριμένο 
με σωστό τρόπο. Όσο πιο συγκεκριμένη είναι η επιχείρησή σας τόσο καλύτερες και 
πιο στοχευμένες υπηρεσίες θα προσφέρετε στους πελάτες σας. 

*

Η δημιουργία ενός επιχειρησιακού σχεδίου είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση και 
είναι από τα λίγα στάδια για τα οποία θα χρειαστείτε συμβουλές και κατευθύνσεις 
από ειδικούς αναλυτές. Επίσης, υπάρχουν διαθέσιμα και κατάλληλα εργαλεία λογι-
σμικού που απλουστεύουν αρκετά την προετοιμασία ενός επιχειρησιακού σχεδίου.*
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Βήμα 4: Προμηθευτείτε και συνθέστε το απαραίτητο υλικό και λογισμικό
Ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήματα του να ξεκινήσετε μια επιχείρηση στο Διαδίκτυο είναι η 
οικονομία σε έξοδα όπως ενοίκιο, εξοπλισμό γραφείου, κ.ά. Τα μόνα που χρειάζονται είναι η 
εύρεση του κατάλληλου: α) παρόχου φιλοξενίας και ονόματος για τον ιστότοπό σας, β) υλικού 
και γ) λογισμικού.

Α) Βρείτε τον κατάλληλο εξυπηρετητή για τη φιλοξενία του ιστοτόπου 

Ενώ η έναρξη μιας διαδικτυακής επιχείρησης δεν προϋποθέτει την ενοικίαση ενός μαγαζιού 
όπως στην πραγματική επιχείρηση, θα πρέπει να φροντίστε για την ύπαρξη του αντίστοιχου 
ψηφιακού χώρου στον οποίο θα φιλοξενείται ο ιστότοπός σας. Το θετικό είναι ότι η εύρεση 
μιας εταιρείας που παρέχει ψηφιακό χώρο είναι πολύ πιο εύκολη υπόθεση από την εύρεση 
ενός καλού και οικονομικού φυσικού χώρου για το άνοιγμα μιας πραγματικής επιχείρησης. 

Ο πάροχος ψηφιακού χώρου είναι όπως ο ιδιοκτήτης ενός φυσικού χώρου. Σας νοικιάζει όσο 
αποθηκευτικό χώρο χρειάζεται ο ιστότοπός σας για να λειτουργεί με το ανάλογο φυσικά αντί-
τιμο. Παράλληλα με το χώρο, ο συγκεκριμένος πάροχος είναι υπεύθυνος να συντηρεί σωστά 
τον υπολογιστή στον οποίο φιλοξενείται ο ιστότοπος, ο οποίος υπολογιστής ονομάζεται 
Διαδικτυακός Εξυπηρετητής (Web Server).

Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που μπορείτε να εντοπίσετε κάνοντας μια απλή αναζήτηση 
στο Διαδίκτυο με κριτήριο τη φράση «Φιλοξενία Ιστοσελίδων» ή στα Αγγλικά «Web Hosting». 
Κατά την αναζήτηση θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν εταιρείες που παρέχουν χώρο σε εξυπη-
ρετητές για τη φιλοξενία του ιστοτόπου σας δωρεάν αρκεί να δεχτείτε να εμφανίζονται κάποια 
διαφημιστικά μηνύματα της επιλογής του παρόχου. Γνωστές εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
φιλοξενίας είναι οι HostGator, iPage, JustHost. Από τις καλύτερες εταιρείες που προσφέρουν 
δωρεάν φιλοξενία είναι οι:

• Biz.nf

• Freehosting.eu

• Biz.ly

• FreeHostia.com

• Wix.com

• Byethost.com

• X10Hosting.com

• Yola.com

• Webs.com

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τον εντοπισμό μίας τρίτης εταιρείας για τη φιλοξενία του 
ιστοτόπου σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην εταιρεία που σας παρέχει την πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο, όπως η Forthnet, ο ΟΤΕ, η Hol, κ.τ.λ. Οι εταιρείες αυτές τα τελευταία χρόνια προσφέ-
ρουν αρκετά ανταγωνιστικά πακέτα φιλοξενίας και συντήρησης επιχειρηματικών ιστοτόπων. 

Biz.nf
Freehosting.eu
Biz.ly
FreeHostia.com
Wix.com
Byethost.com
X10Hosting.com
Yola.com
Webs.com
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Β) Συνθέστε τον εξοπλισμό που χρειάζεστε

Για να μπορέσετε να έχετε επιτυχία στη διαδικτυακή σας επιχειρησιακή προσπάθεια το βασι-
κότερο εργαλείο είναι ο υπολογιστής σας. Φυσικά βοηθητικός εξοπλισμός όπως εκτυπωτές, 
σαρωτές, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές είναι σημαντικά εργαλεία επίσης. Φροντίστε για την 
αγορά ποιοτικών και σύγχρονων εργαλείων για να μπορέσετε να καλύψετε με επιτυχία και με 
ταχύτητα τις απαιτήσεις της διαδικτυακής επιχείρησής σας όπως γρήγορη απάντηση στα αιτήματα 
των πελατών, γρήγορες αναβαθμίσεις στον ιστότοπο, ποιοτικές φωτογραφίες των προϊόντων σας, 
κ.τ.λ. Υπολογίστε ότι για το ξεκίνημά σας θα χρειαστεί να δαπανήσετε από 1.500€ έως 3.000€.

Γ) Επιλέξτε το κατάλληλο λογισμικό

Εξίσου σημαντική επιλογή αποτελεί η προμήθεια του κατάλληλου λογισμικού που θα χρησι-
μοποιήσετε. Επειδή ξεκινώντας μια διαδικτυακή επιχείρηση εντάσσεστε στην κατηγορία των 
επιχειρήσεων που κυρίως παρέχουν αλλά και συγκεντρώνουν πληροφορίες, είναι απαραίτητη 
η προμήθεια των παρακάτω λογισμικών:

• Πρόγραμμα για τη δημιουργία ιστοσελίδων: τα προγράμματα αυτά βοηθούν 
στη δημιουργία ιστοσελίδων, παρέχοντας εργαλεία για τη σύνταξη κείμενου, την 
προσθήκη φωτογραφιών, τη μορφοποίηση των σελίδων, χωρίς να είναι απαραί-
τητο για το χρήστη να κατέχει γνώσεις προγραμματισμού σε διαδικτυακές γλώσσες, 

Η επιλογή της εταιρείας που θα φροντίζει για τη φιλοξενία και τη συντήρηση του 
ιστοτόπου της επιχείρησής σας είναι πολύ σημαντική απόφαση. Φροντίστε ο  
πάροχος που θα επιλέξετε να διαθέτει εξυπηρετητές που να προσφέρουν μεγάλες 
ταχύτητες και να μπορούν να δεχθούν πολλές επισκέψεις ταυτόχρονα από μεγάλο 
αριθμό χρηστών. Σε αντίθεση περίπτωση, ο ιστότοπός σας θα φαίνεται αργός και 
μη-διαθέσιμος στους επισκέπτες.  

*
Ο OTE προσφέρει δωρεάν φιλοξενία στους ιστοτόπους των νέων επιχειρηματιών 
σε περίπτωση που υπογράψουν συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας και 
Διαδικτύου. Τέτοιες προσφορές μειώνουν ακόμη περισσότερο τα κόστη μιας διαδι-
κτυακής επιχείρησης.*

Να θυμάστε πάντα ότι οι αγοραστές μέσω του Διαδικτύου είναι πάντα απαιτητικοί 
πελάτες και ευελπιστούν σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με γρήγορες ταχύτητες 
απόκρισης. Δε θέλετε να χάνετε πελάτες επειδή δεν προμηθευτήκατε το σωστό  
εξοπλισμό ή δεν επιλέξατε το σωστό πάροχο φιλοξενίας του ιστοτόπου σας. Είναι  
πολύ σημαντικό να προμηθευτείτε από την έναρξη της επιχείρησης εξοπλισμό 
υψηλών δυνατοτήτων ο οποίος στις απαιτητικές ημέρες του μεγάλου φόρτου δε 
θα χρειαστεί αναβάθμιση αλλά θα ανταπεξέλθει των προσδοκιών σας και των 
προσδοκιών των πελατών σας.

*



474

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα

όπως η HTML (π.χ. Adobe Dreamweaver).

• Πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων: σε περίπτωση που κατασκευάσετε και συντη-
ρείτε τον ιστότοπο της επιχείρησή σας μόνοι σας, θα χρειαστείτε ένα πρόγραμμα 
σχεδιασμού γραφικών και επεξεργασίας εικόνων (π.χ. Photoshop).

• Λογισμικό κατασκευής διαδικτυακών επιχειρήσεων: μπορείτε να προμηθευτείτε 
λογισμικά τα οποία σας κατευθύνουν με απλά βήματα και έτοιμες προτάσεις στην 
κατασκευή του ιστοτόπου σας επιλέγοντας από μια σειρά έτοιμων παραδειγμάτων 
πρότυπα και είδη ιστοτόπων που ταιριάζουν με το χαρακτήρα της επιχείρησης που 
θέλετε να δημιουργήσετε.

• Λογισμικό για RSS τροφοδότηση: το RSS (Real Simple Syndication) είναι ένας τρόπος 
μορφοποίησης του περιεχομένου που υπάρχει στο Διαδίκτυο ώστε να μπορεί να 
αποστέλλεται και να διαβάζεται εύκολα από τους χρήστες που έχουν εγγραφεί σε 
αυτήν την υπηρεσία. Μπορείτε να τροφοδοτείτε τους πελάτες σας μέσω RSS, ώστε 
να ενημερώνονται γρήγορα και αποτελεσματικά για το περιεχόμενο του ιστοτόπου 
σας. Χρήσιμες οδηγίες για τη δημιουργία τροφοδότησης περιεχομένου μέσω RSS 
υπάρχουν στην ιστοσελίδα: www.rss-specifications.com/create-rss-feed.htm

• Λογιστικό πρόγραμμα: υπάρχουν πολλά προγράμματα που μπορούν να συμβάλ-
λουν στη σωστή καταχώριση και παρακολούθηση των εσόδων και των εξόδων της 
επιχείρησής σας. Το πιο απλό και διαδεδομένο πρόγραμμα είναι το Microsoft Excel 
της σειράς Microsoft Office. Παρόλα αυτά υπάρχουν και πιο εξελιγμένα (και ακριβό-
τερα) προγράμματα που παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης αποθήκης, παρακολού-
θηση εσόδων - εξόδων, δημιουργία ισολογισμών, κ.τ.λ.

Βήμα 5: Βρείτε τους κατάλληλους ανθρώπους να σας υποστηρίξουν
Η δημιουργία μιας διαδικτυακής επιχείρησης προϋποθέτει το δημιουργό να έρθει σε επαφή με 
μια σειρά από σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία δίχως όμως να σημαίνει ότι πρέπει να είναι 
προγραμματιστής για να μπορέσει να εκπαιδευτεί στον τρόπο χρήσης τους. Πολλοί επιχειρημα-
τίες παρακολουθούν ειδικά σεμινάρια, δια ζώσης ή διαδικτυακά, μελετούν βιβλία και σχετικές 
ιστοσελίδες ώστε να μπορέσουν να αποκομίσουν τη βασική γνώση που απαιτείται στη χρήση 
των εργαλείων αυτών. Παρόλα αυτά πολλές φορές είναι καλύτερο, στο ξεκίνημα της διαδι-
κτυακής σας επιχείρησης, να προσλάβετε το ανάλογο προσωπικό ώστε να μπορέσει να σας 
βοηθήσει και να σας συμβουλέψει στα πρώτα σας βήματα κατά τα οποία προσπαθείτε αφενός 
μεν να επεκτείνετε την επιχείρησή σας, αφετέρου δε να μάθετε όλα τα νέα εργαλεία που απαι-
τούνται για τη διαδικτυακή υποστήριξή της.

Να πραγματοποιήσετε μια έρευνα αγοράς και να προτείνετε τρείς λύσεις εξοπλι-
σμού για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής επιχείρησης παροχής εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης.?

www.rss-specifications.com/create-rss-feed.htm
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Α) Προσλάβετε ειδικό προσωπικό

Η πρόσληψη ειδικού προσωπικού με γνώσεις στις νέες τεχνολογίες και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο 
μπορεί να προστεθεί σαν έξοδο στα αρχικά έξοδα της επιχείρησης αλλά μακροπρόθεσμα θα 
αποδειχτεί σωτήρια κίνηση μιας και θα έχετε γλυτώσει από πολλά πιθανά λάθη και σπατάλη 
χρόνου που θα είχαν προκληθεί καθαρά λόγω της έλλειψης επαρκούς γνώσης στο συγκεκρι-
μένο τομέα. 

Μην είστε διστακτικοί στην πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού. Υπάρχουν εξάλλου πολλές 
εταιρείες που παρέχουν συμβουλές σε αυτού του είδους τις κατηγορίες υπηρεσιών μέσω των 
οποίων μπορείτε να πάρετε πολύτιμη γνώση. Βασικό στάδιο στην πρόσληψη προσωπικού 
αποτελεί ο σχεδιαστής του ιστοτόπου σας. Μελετήστε πολύ καλά προηγούμενους ιστοτόπους 
που έχει κατασκευάσει ο υποψήφιος σχεδιαστής και καθοδηγήστε τον με τη παρουσίαση παρό-
μοιων ιστοτόπων που έχετε εντοπίσει στο Διαδίκτυο και ταιριάζουν με αυτό που εσείς επιθυ-
μείτε να κατασκευάσετε. Ο ιστότοπος είναι η βιτρίνα της επιχείρησης σας για αυτό μεγάλη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στο σχεδιασμό του αλλά και στο περιεχόμενό του. Τέλος, πρέπει 
να προβλέψετε τη συνεργασία σας με έναν αξιόλογο συνεργάτη σε θέματα που αφορούν στη 
συντήρηση του εξοπλισμού σας και τις δικτυακές υπηρεσίες. Ο υπολογιστής και το Διαδίκτυο 
είναι οι δύο κρισιμότεροι παράγοντες ελλείψει των οποίων παύει η λειτουργία της διαδικτυ-
ακής σας επιχείρησης.

Β) Συγκεντρώστε τα άτομα της ομάδας σας

Την πρώτη περίοδο, όταν θα ξεκινήσετε την επιχείρησή σας δε θα υπάρχει η ανάγκη πρόσληψης 
επιπλέον ατόμων στην ομάδα σας. Πολλοί αναγνωρίζουν την ανάγκη πρόσληψης συνεργατών 
όταν πλησιάζει ο χρόνος για την ολοκλήρωση κάποιων εργασιών ή όταν ξαφνικά ο φόρτος 
εργασίας αυξάνει. Οι περισσότεροι περιμένουν να φτάσουν σε τελικό στάδιο αναφορικά με τον 
όγκο εργασίας και το χρόνο ολοκλήρωσης ώστε να αναγκαστούν να προβούν στην πρόσληψη 
προσωπικού. Το θετικό βέβαια είναι να αντιληφθεί κάποιος ότι αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί 
τη βοήθεια επιπλέον προσωπικού.

Όταν θα έρθει η στιγμή που θα χρειαστεί να στελεχώσετε την επιχείρησή σας καλό είναι 
να εντοπίσετε ανθρώπους που να αντιλαμβάνονται το σκοπό σας και να μπορούν να σας 
υποστηρίζουν για αρκετό καιρό χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους και με την επιχεί-
ρηση. Να θυμάστε τα τρία ακόλουθα σημεία:

• Να επιλέξετε κάποιον/κάποια που διαθέτει ήδη εμπειρία στους υπολογιστές και 
στο Διαδίκτυο.

• Πάντα να ζητάτε και να μελετάτε το βιογραφικό του υποψηφίου στελέχους μαζί με 
τουλάχιστον τρεις συστατικές επιστολές από προηγούμενες εργασίες. Παράλληλα, 
πάντοτε να ζητάτε να δείτε προηγούμενο έργο του υποψηφίου. Αν η επικοινωνία 
με τον υποψήφιο είναι μέσω τηλεφώνου ή email το βιογραφικό και οι συστατικές 
παίζουν ακόμη μεγαλύτερο ρόλο.
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• Επιλέξτε κάποιον που είναι συνεπής και κατέχει τις ικανότητες που αναζητάτε. 
Μην κάνετε εκπτώσεις στα προσόντα που έχετε αποφασίσει ότι πρέπει να έχει το 
στέλεχος που θα καλύψει τη θέση που ζητάτε.

Βήμα 6: Κατασκευάστε τον ιστότοπο της επιχείρησής σας
Ο ιστότοπος είναι το σημαντικότερο κομμάτι της διαδικτυακής σας επιχείρησης. Με αυτόν έρχο-
νται σε επαφή οι χρήστες - υποψήφιοι πελάτες σας, από εκεί μαθαίνουν για την ταυτότητα της 
επιχείρησης, τα προϊόντα της, τους ανθρώπους της, κ.ά. Όπως προαναφέρθηκε, η κατασκευή του 
δεν είναι δύσκολη μιας και πληθώρα εργαλείων έχουν αναπτυχθεί για να βοηθούν ανθρώπους 
που δεν έχουν άμεση σχέση με τις νέες τεχνολογίες και τις γλώσσες προγραμματισμού για την 
ανάπτυξη ιστοσελίδων (π.χ. η δηλωτική γλώσσα HTML) να μπορούν να σχεδιάσουν το δικό τους 
ιστότοπο.

Βασική παράμετρο διαδραματίζει το όνομα τομέα (domain name) του ιστοτόπου. Για τη διεύ-
θυνση της ιστοσελίδας και το επιθυμητό όνομα τομέα της επιχείρησής σας στο Διαδίκτυο (π.χ. 
in.gr, google.com, aegeanair.gr) μπορείτε να απευθυνθείτε στον πάροχο φιλοξενίας, ο οποίος 
θα σας ενημερώσει αν το όνομα που επιθυμείτε υπάρχει διαθέσιμο ή έχει δεσμευτεί από 
άλλους. Στη δεύτερη περίπτωση μπορείτε να ζητήσετε ένα παραπλήσιο όνομα από το αρχικό 
αρκεί να παραμένει απλό και εύκολο για τους χρήστες να το θυμούνται.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να ελέγξτε μόνοι σας τη διαθεσιμότητα επιθυμητών ονομάτων 
για τον ιστότοπό σας μπορείτε να προσπελάσετε τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

• Ελλάδα: https://grweb.ics.forth.gr/

• Κύπρος: http://www.nic.cy/nslookup/online_database.htm

• Ευρώπη: http://www.eurid.eu/en/whois-search

Μια άλλη βασική επιλογή είναι η κατάληξη της διεύθυνσης του ιστοτόπου που θα επιλέξετε. 
Υπάρχουν διάφορες καταλήξεις ανάλογα με το είδος, τη γεωγραφική θέση και την ταυτότητα 
του ιστοτόπου. Οι διαθέσιμες καταλήξεις στην Ευρώπη και παγκοσμίως που έχουν σχέση με το 
Ηλεκτρονικό Εμπόριο παρουσιάζονται στον πίνακα 1 που ακολουθεί.

Όταν αποφασίζετε για το όνομα τομέα του ιστοτόπου, που θα βρίσκεται στη  
διεύθυνσή του, καλό είναι να αποφεύγετε σύμβολα και ειδικούς χαρακτήρες διότι 
οι χρήστες δυσκολεύονται να το εντοπίσουν και να το προσπελάσουν. Επιλέξετε 
ονόματα απλά, σύντομα και σαφή.  *
Ιστότοποι, όπως το www.plaisio.gr, το www.e-shop.gr, το www.aegeanair.gr, είναι 
επιτυχημένα ονόματα αφού χρησιμοποιούν απλές λέξεις, χωρίς περίπλοκα σύμβο-
λα και όμοια με τα πραγματικά ονόματα των επιχειρήσεων που εκπροσωπούν. *

in.gr
google.com
aegeanair.gr
https://grweb.ics.forth.gr
http://www.nic.cy/nslookup/online_database.htm
http://www.eurid.eu/en/whois
www.plaisio.gr
www.e-shop.gr
www.aegeanair.gr
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Α) Συμπεριλάβετε πλούσιο περιεχόμενο

Το περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι η κύρια αιτία προσέλκυσης πελατών. Όσο καλύτερο, απλό, 
χρηστικό, χρήσιμο και ουσιώδες είναι το περιεχόμενο τόσο θα αυξάνεται και η επισκεψιμότητά 
του. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να μετατραπεί το περιεχόμενο του ιστοτόπου σας σε μια 
πιο επιβλητική μορφή για τους χρήστες που θα το προσπελαύνουν:

• Πρέπει να παρέχετε μια κλήση για να δράσουν οι χρήστες. Μηνύματα όπως «Πατήστε 
εδώ!!!» ή «Αγοράστε ΤΩΡΑ!!!», προτρέπουν τους χρήστες σε κάτι ενδιαφέρον (βλ. 
εικόνα 4).

Πίνακας 1. Γνωστές καταλήξεις ιστοτόπων διαδικτυακών επιχειρήσεων.

Κατάληξη Από ποιους χρησιμοποιείται;

.gr Ιδιώτες και εταιρείες με εμπορικό χαρακτήρα.

.com Από όλες τις επιχειρήσεις παγκοσμίως. Αποτελεί την πιο γνωστή κατάληξη.

.com.gr
Μόνο από εταιρείες με εμπορικό χαρακτήρα που επιθυμούν να εμφανίζουν και 
την κατάληξη «com» (commercial) και την κατάληξη της χώρας «gr» (Greece). 

.org.gr
Από οργανισμούς που έχουν πιο διευρυμένο προφίλ από μια επιχείρηση. 
Η κατάληξη «gr» προστίθεται για να δείξει την έδρα της επιχείρησης ή του 
οργανισμού. 

.org Από διεθνείς οργανισμούς και μη-κερδοσκοπικές οργανώσεις.

.mobi Από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κινητής τεχνολογίας.

.biz Από επιχειρήσεις ως εναλλακτικό του «com».

.info Από επιχειρήσεις ως εναλλακτικό του «com».

.net Από επιχειρήσεις και οργανισμούς που ασχολούνται με δίκτυα.

.eu Από άτομα που κατοικούν στην Ευρώπη και σπανιότερα από επιχειρήσεις.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις επιθυμούν την κατάληξη .com ως την πιο γνωστή και 
ευκολομνημόνευτη κατάληξη. Επειδή πολλές φορές το όνομα τομέα που επιθυμού-
με σε συνδυασμό με την κατάληξη .com έχουν ήδη δεσμευτεί χρησιμοποιείται είτε η 
κατάληψη .com.gr, .com.cy, κ.τ.λ. ή οι καταλήξεις .biz, .info.*
1) Μπορείτε να εντοπίσετε τρείς ελληνικές εταιρείες φιλοξενίας ιστοτόπων;
2) Προτείνετε τρία ονόματα τομέων για μια επιχείρηση που εμπορεύεται ηλεκτρικά 
είδη αφού πρώτα κάνετε τον απαραίτητο έλεγχο για τη διαθεσιμότητα των ονομά-
των αυτών.

?

com.gr
org.gr
com.cy
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• Πρέπει να αναφέρετε μηνύματα που να εξηγούν στους χρήστες τι θετικό θα συμβεί 
αν επισκεφθούν συγκεκριμένα σημεία του ιστοτόπου σας. Παραδείγματος χάρη, 
«Αν πατήστε σε αυτό το σύνδεσμο θα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας με όλες τις 
προσφορές μας και θα κερδίστε επιπλέον έκπτωση 5%» (βλ. εικόνα 5).

• Πρέπει να υπάρχει σε εμφανές σημείο του ιστοτόπου μια συνοπτική και ακριβής 
περιγραφή του οράματος, του σκοπού και των στόχων της επιχείρησης (βλ. εικόνα 6).

• Πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή περιοχή για την εύρεση των προς πώληση προϊόντων 
στον ιστότοπό σας. Κάθε προϊόν πρέπει να παρουσιάζεται με αρκετές φωτογρα-
φίες υψηλής ανάλυσης ώστε ο υποψήφιος πελάτης να μην έχει αμφιβολίες για το 
προϊόν που θα αγοράσει.

Εικόνα 4. Παράδειγμα από τη σελίδα του Πλαίσιο. Πηγή: Πλαίσιο, 2013.

Μην ξεχνάτε ποτέ την έλλειψη της προσωπικής επαφής στη διαδικτυακή σας επιχεί-
ρηση. Οι πελάτες δε σας γνωρίζουν ούτε μπορούν να σας δουν. Πρέπει λοιπόν το περι-
εχόμενο του ιστοτόπου σας να είναι κατάλληλο ώστε να κερδίζει τους υποψήφιους 
αγοραστές σα να υπήρχε προσωπική επαφή κατά τη συναλλαγή. *
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Εικόνα 5. Παράδειγμα από τη σελίδα του e-Shop. Πηγή: e-Shop, 2013.

Εικόνα 6. Παράδειγμα από τη σελίδα του You. Πηγή: You, 2013.
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Β) Καθιερώστε ένα σύγχρονο λογότυπο - γραφικό ως ταυτότητα

Όταν ξεκινάτε την επιχείρησή σας μέσω του Διαδικτύου πρέπει να είστε πειστικοί σε όλους 
αυτούς που θα σας επισκεφθούν την πρώτη φορά. Πρέπει να πείσετε τους δυνητικούς πελάτες 
ότι είστε ανταγωνιστικός και επαγγελματίας. Ένας από τους πολλούς παράγοντες που βοηθούν 
στη δημιουργία εμπιστοσύνης από τους χρήστες για έναν ιστότοπο είναι και η γραφική του 
ταυτότητα, το λογότυπο που καθοδηγεί το νου των χρηστών στην ευχαρίστηση, άρα και στη 
συχνή επισκεψιμότητα, ή στη δυσαρέσκεια, άρα στη μείωση της επισκεψιμότητας και της 
δημοτικότητας της επιχείρησης.

Βήμα 7: Εγκαταστήστε ένα σύστημα για την επεξεργασία των πωλήσεων
Ένα καλό σχέδιο που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην επιτυχία της διαδικτυακής σας 
επιχείρησης είναι η δυνατότητα καλής παρακολούθησης των οικονομικών σας και η δημιουργία 
ενός ασφαλούς περιβάλλοντος μέσω του οποίου, οι πελάτες σας θα αισθάνονται ασφαλείς και 
θα θέτουν τις ηλεκτρονικές τους παραγγελίες και αγορές.

Α) Να παρέχετε τα απαραίτητα τεχνικά μέσα για ασφαλείς συναλλαγές

Το να λαμβάνετε επιτυχώς τις πληρωμές των πελατών σας ηλεκτρονικά είναι το κλειδί της επιτυ-
χίας σας. Όταν η επιχείρησή σας υπάρχει μόνο διαδικτυακά ο τρόπος πληρωμής στους πελάτες 
δεν είναι πάντοτε αυτονόητος. Στόχος σας πρέπει να αποτελεί η δημιουργία ενός ασφαλούς 
ιστοτόπου όπου οι πελάτες θα μπορούν να εμπιστεύονται και να πραγματοποιούν διαδικτυακά 
τις αγορές τους. Για αυτό καλό είναι να παρέχετε διάφορες μεθόδους αποπληρωμής όπως 
διαδικτυακά μέσω πιστωτικής κάρτας, μέσω ασφαλών ενδιάμεσων δικτύων, με αντικαταβολή, 
μέσω τηλεφώνου, κ.τ.λ., ώστε να κερδίστε την εμπιστοσύνη όλων των διαφορετικών κατηγο-
ριών πελατών που θα σας επισκεφτούν. Ειδικά στην περίπτωση που παρέχεται η δυνατότητα 
διαδικτυακών αγορών μέσω πιστωτικής κάρτας πρέπει να είναι σαφές στους πελάτες ο τρόπος 
προστασίας των δεδομένων τους, των στοιχείων της κάρτας και εν γένει ολόκληρης της συναλ-
λαγής. Το καλύτερο και ασφαλέστερο διαδικτυακό σύστημα ακόμα και να εγκατασταθεί, στην 
περίπτωση που δε γίνει κατανοητό σωστά από τους χρήστες δε θα χρησιμοποιηθεί ποτέ.

Β) Συμβληθείτε με μια τράπεζα για πιστοποίηση πιστωτικών καρτών 

Στις μέρες μας η χρήση πιστωτικών καρτών είναι καθημερινό φαινόμενο. Αργά ή γρήγορα 
οι πελάτες που θα αντιληφθούν την ευκολία της χρήσης των πιστωτικών καρτών και αφού 
αναγνωρίσουν την ασφάλεια που τους προσφέρει ο ιστότοπός σας θα ζητήσουν και θα προτι-

Στο ξεκίνημα κάθε νέας διαδικτυακής επιχείρησης οι υποψήφιοι πελάτες είναι επι-
φυλακτικοί στην παροχή προσωπικών δεδομένων για την προμήθεια προϊόντων και  
υπηρεσιών και προτιμούν εναλλακτικές και πιο παραδοσιακές μεθόδους πληρω-
μής, μέχρι να αυξηθεί η εμπιστοσύνη τους απέναντι στη συγκεκριμένη επιχείρηση. 
Για το λόγο αυτό, την πρώτη περίοδο λειτουργίας μπορεί να αποφευχθεί τελείως η 
δυνατότητα πληρωμής διαδικτυακά με τη χρήση πιστωτικής κάρτας. 

*
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μήσουν ως τρόπο πληρωμής τη χρήση των καρτών. Όμως αυτό έχει αντίκτυπο στη δική σας 
λειτουργία. Έχουν παρατηρηθεί πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν όπου πελάτες προσκόμιζαν 
πιστωτικές κάρτες που είχαν καθαρά προσωρινή ισχύ και κανένα ουσιαστικό αντίκρισμα με 
αποτέλεσμα πολλές διαδικτυακές επιχειρήσεις να οδηγηθούν ακόμη και στο κλείσιμο γιατί δεν 
κατάφεραν να ανταπεξέλθουν από την οικονομική ζημιά που δέχθηκαν. Οι εναλλακτικοί τρόποι 
που παρέχουν μια ασφάλεια στην επιχείρησή σας είναι οι εξής:

• Αποδοχή πληρωμών μέσω ενδιάμεσου τρίτου φορέα (π.χ. www.paypal.com).

• Συνεργασία με τράπεζες για διαδικτυακό έλεγχο και πιστοποίηση των πιστωτικών 
καρτών την ίδια στιγμή που πραγματοποιείται η παραγγελία ή η αγορά των προϊ-
όντων/υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή πιστωτική 
κάρτα που δεν έχει πιστοποιηθεί από τράπεζα ή ενδιάμεση τρίτη οντότητα.

Γ) Διατηρείτε τα βιβλία της επιχείρησης σαφή και ξεκάθαρα

Η σωστή διατήρηση των βιβλίων σημαίνει τη σωστή και πλήρη καταγραφή όλων των εσόδων, 
εξόδων και λοιπών οικονομικών κινήσεων της επιχείρησής σας. Η οικονομική διαχείριση μιας 
επιχείρησης προϋποθέτει επίσης τη δημιουργία οικονομικών αναφορών, κέρδους και ζημιών, 
αναφορές που ζητά ο λογιστής, η τράπεζα, κ.τ.λ. Αυτές οι αναφορές παρέχουν και πολύτιμες 
πληροφορίες για εσάς που έχετε αναλάβει την επιχείρηση, μιας και μέσω αυτών μπορείτε να 
κάνετε μια ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και να αποφασίστε τους τομείς που χρήζουν 
βελτίωσης ή αυτούς που ανταποκρίνονται καλύτερα από τις αρχικές σας προσδοκίες. 

Από τη στιγμή που χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως βασικό εργαλείο της δουλειάς 
σας λογικό είναι και τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης να τηρούνται σε ψηφιακή μορφή. 
Όπως προαναφέρθηκε, ειδικά λογισμικά οικονομικής διαχείρισης έχουν αναπτυχθεί και προ-
σφέρονται για την ευκολότερη και αποτελεσματικότερη οικονομική παρακολούθηση.

Βήμα 8: Παρέχετε προσωποποιημένες υπηρεσίες
Η παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών είναι πολύ βασική για την εμπιστοσύνη του 
αγοραστή στη διαδικτυακή σας επιχείρηση. Δείχνει ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρο-
νται για την εξυπηρέτηση των αγοραστών και δεν αφήνουν την τύχη της επιχείρησης σε αυτο-
ματοποιημένα μηνύματα και ηλεκτρονικές διεργασίες μόνο. Η γρήγορη απάντηση στις ερωτή-
σεις των πελατών σας μέσω email, η δυνατότητα να επιλύετε τα προβλήματα τους γρήγορα 
και ολοκληρωμένα, η γρήγορη επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση λάθους, είναι μερικά από 
τα παραδείγματα που αν τα ακολουθήσετε θα πείσετε τους πελάτες σας για το ενδιαφέρον και 
την ωριμότητα που τους αντιμετωπίζετε.

Η τήρηση των οικονομικών δεδομένων σε ψηφιακή μορφή προϋποθέτει την ύπαρ-
ξη πολλαπλών αποθηκευτικών μέσων για ταυτόχρονη αποθήκευση και δημιουργία 
πολλαπλών αντιγράφων ασφαλείας. *

www.paypal.com
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Α) Πραγματοποιείτε πωλήσεις με το να μοιράζεστε την εμπειρία σας

Η εμπειρία σας στον τομέα των προϊόντων και υπηρεσιών που διαχειρίζεστε και εμπορεύ-
εστε πρέπει να φαίνεται ξεκάθαρα προς τους πελάτες σας αλλά και να αποτελεί πηγή προσέλ-
κυσης νέων πελατών. Ένας τρόπος για να προβάλετε την εμπειρία σας είναι η δημιουργία μιας 
ξεχωριστής περιοχής στον ιστότοπό σας όπου θα παρουσιάζονται με μορφή συχνών ερωτα-
παντήσεων (FAQ – Frequently Asked Questions) πληροφορίες για την επιχείρησή σας και τις 
δραστηριότητές της. Ένας άλλος τρόπος είναι η δημιουργία δικών σας newsletter τα οποία θα 
αποστέλλονται στους πελάτες σας (και δυνητικούς πελάτες σας) περιγράφοντας τις δραστηριό-
τητες, τα νέα και τις επιτυχίες της επιχείρησης.

Β) Μετατρέψτε τον ιστότοπο σε πηγή πληροφόρησης

Πολλοί επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται μέσω του Διαδικτύου κατάφεραν να επιτύ-
χουν διότι οι ιστότοποι που δημιουργούσαν για τις επιχειρήσεις τους δεν προορίζονταν μόνο 
για την προώθηση και πώληση των προϊόντων τους αλλά περιείχαν χρήσιμες πληροφορίες και 
συνδέσμους που προσέλκυαν όλο και περισσότερο τους χρήστες του Διαδικτύου. 

Εικόνα 7. Παράδειγμα από τη σελίδα του Multirama. Πηγή: Multirama, 2013.

Οι χρήστες που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για τις αγορές τους είναι άνθρωποι αρκε-
τά υποψιασμένοι και τις περισσότερες φορές αναζητούν εξαντλητικές πληροφορίες 
και τεχνικές λεπτομέρειες για την επιχείρηση με την οποία επιθυμούν να συναλλα-
γούν. Επομένως, όση περισσότερη πληροφορία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο τόσο 
περισσότερο θα τον εμπιστεύονται οι δυνητικοί αγοραστές.

*
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Η συγκέντρωση και παροχή χρήσιμων και δυσεύρετων πληροφοριών σχετικών με την αγορά 
που ανήκει η διαδικτυακή σας επιχείρηση εκτός από την αύξηση της επισκεψιμότητας μπορεί 
να προσφέρει και επιπλέον οφέλη. Αν οι χρήστες ενδιαφέρονται για επιπλέον πληροφορίες 
θα μπορούσατε να καθιερώσετε μια δωρεάν εγγραφή με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας 
ομάδας εν είδη club, όπου μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
συγκεκριμένες επιπλέον υπηρεσίες. Αυτό θα κάνει τους πελάτες σας να αισθανθούν ξεχωριστοί 
και ότι ανήκουν σε μια μορφή ομάδας με κοινά ενδιαφέροντα. Οι ίδιοι οι πελάτες σας θα μιλή-
σουν, θα διαφημίσουν την ομάδα αυτή με αποτέλεσμα περισσότεροι χρήστες να προσέλθουν 
και να απολαύσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον ιστότοπο. Εκτός από την αύξηση 
της επισκεψιμότητας που θα πετύχετε με αυτόν τον τρόπο θα έχετε καταφέρει να δημιουργή-
σετε μια λίστα από στοιχεία επικοινωνίας χρηστών που ενδιαφέρονται για την επιχείρησή σας. 
Έτσι, θα μπορείτε να τους αποστέλλετε νέα της επιχείρησης, νέα προϊόντα που πιθανά διατί-
θενται, κ.ά. Τέλος, ένας άλλος τρόπος να ενθαρρύνετε την επισκεψιμότητα είναι η δημιουργία 
χώρων ανταλλαγής συζητήσεων (discussion forums) στους οποίους θα προτρέπονται οι ίδιοι οι 
πελάτες να δημιουργούν συζητήσεις για διάφορα συναφή θέματα. 

Γ) Μετατραπείτε σε έναν εξαιρετικό e-mailer

Ως γνωστόν, ειδικά στις μέρες μας, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αποτελεί την πιο γνωστή 
υπηρεσία για την επικοινωνία των χρηστών μέσω του Διαδικτύου. Παράλληλα, αποτελεί ένα 
από τα βασικότερα εργαλεία «μάρκεντιγκ» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαφήμιση 
του διαδικτυακού σας ιστοτόπου. 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι το κύριο εργαλείο επικοινωνίας με τους πελάτες σας. Για το 
λόγο αυτό πρέπει να είστε πάντα σε εγρήγορση, να ελέγχετε τα εισερχόμενα μηνύματά σας 
πολύ συχνά και να απαντάτε άμεσα στους πελάτες σας. Επίσης, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου μπορείτε να επικοινωνείτε με άλλες διαδικτυακές επιχειρήσεις και να προτείνετε 
συνεργασίες, ανταλλαγές χρήσιμων πληροφοριών, κ.ά. 

Οι δέκα πιο γνωστοί πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς κόστος παρουσι-
άζονται στον πίνακα 2 που ακολουθεί. Η χρήση των υπηρεσιών αυτών έχει το μεγάλο πλεο-
νέκτημα της δωρεάν παροχής, αλλά από την άλλη δεν μπορεί ο εκάστοτε επιχειρηματίας να 
χρησιμοποιεί στη διεύθυνση του email του το όνομα του τομέα που έχει επιλέξει για τον ιστό-
τοπό του, που συνήθως παραπέμπει και στην επωνυμία της επιχείρησης. Για την κάλυψη της 
δεύτερης περίπτωσης, συνήθως η λύση βρίσκεται στον πάροχο φιλοξενίας του ιστοτόπου, ο 
οποίος συχνά παρέχει και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το ίδιο όνομα τομέα 
πάντοτε με το αντίστοιχο αντίτιμο. 

Μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε 
μαζικά με πολλούς πελάτες σας ταυτόχρονα. Η καλύτερη λύση όμως είναι η πιο 
προσωπική επικοινωνία με την αποστολή μηνυμάτων ξεχωριστά για τον κάθε 
πελάτη. Έτσι, ο πελάτης σας θα αισθανθεί ξεχωριστός και μοναδικός κερδίζοντας 
με αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη του.

*
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Βήμα 9: Προωθήστε τη διαδικτυακή σας επιχείρηση σωστά και παντού
Για να επιτύχουν, ειδικά οι νέες, μικρές, διαδικτυακές επιχειρήσεις θα πρέπει να διαφημιστούν 
και να προωθηθούν σωστά μέσω του Διαδικτύου ώστε να τις γνωρίσει ο κόσμος και να αυξηθεί 
η επισκεψιμότητα αντίστοιχα. Το Διαδίκτυο παρέχει πολλούς και αποτελεσματικούς τρόπους 
για να προωθηθούν και διαφημιστούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Κύριοι τρόποι είναι οι 
μηχανές αναζήτησης, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι διάφορες διαδικτυακές ομάδες, οι λίστες 
και τα κοινωνικά δίκτυα. 

Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικότερα τρόποι και ζητήματα προώθησης των 
επιχειρήσεων μέσω του Διαδικτύου μιας και το ζήτημα αυτό αποτελεί βασικό παράγοντα για 
την επιτυχή εξέλιξη ή μη μιας διαδικτυακής επιχείρησης. 

Βήμα 10: Ανασκοπήστε, αναθεωρήστε και βελτιωθείτε
Όταν η επιχείρησή σας έχει ξεκινήσει και λειτουργεί κανονικά θα πρέπει να θέσετε τους 
στόχους σας και κάποια κριτήρια μέτρησης της απόδοσης της επιχείρησης. Πρέπει να προσδι-
ορίσετε τι σημαίνει για εσάς επιτυχία και έπειτα από ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα να 
αξιολογήσετε την επιχείρησή σας για να δείτε πόσο έχετε πλησιάσει ή καλύψει το στόχο που 
θέσατε κατά την έναρξή της. 

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της ανασκόπησης θα αναθεωρήσετε τους στόχους σας ώστε 
στην επόμενη ανασκόπηση που θα κάνετε να έχετε μια βελτιωμένη εικόνα. Η βελτίωση πολλές 
φορές επέρχεται με την αναβάθμιση του εξοπλισμού, στην περίοδο που η επιχείρηση είναι 

Πίνακας 2. Οι δέκα πιο δημοφιλείς πάροχοι δωρεάν υπηρεσιών  
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πηγή: TopTenReviews, 2013.

Ονομασία Παρόχου Ιστοσελίδα

Gmail www.gmail.com

Outlook.com Outlook.com

Yahoo www.yahoo.com

GMX www.gmx.com

Mail.com www.mail.com

AOL www.aol.com

ZOHO www.zoho.com

Inbox.com www.inbox.com

Lycos www.mail.lycos.com

Hushmail www.hushmail.com

www.gmail.com
Outlook.com
Outlook.com
www.yahoo.com
www.gmx.com
Mail.com
www.mail.com
www.aol.com
www.zoho.com
Inbox.com
www.inbox.com
www.mail.lycos.com
www.hushmail.com


485

12 / Επιχειρηματικότητα και Διαδίκτυο / Χρήστος Καλλονιάτης

παραγωγική με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, και παράλληλα με την αναβάθμιση του ιστο-
τόπου ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Οι αναβαθμίσεις στον ιστότοπο δείχνουν στους πελάτες 
μια επιχείρηση ενεργή, παραγωγική με στόχους και όρεξη για συνεχή βελτίωση με την υιοθέ-
τηση συνεχώς νέων εργαλείων και πάνω από όλα με ενδιαφέρον για το καλό του πελάτη. 

Οι επιχειρήσεις στο Διαδίκτυο πρέπει να αξιολογούν και να βελτιώνουν τις πρακτικές τους 
συνεχώς. Η διαδικτυακή επιχείρηση είναι μια συνεχή διεργασία δοκιμών και λαθών. Κάποιες 
προβολές και προωθήσεις επιτυγχάνουν καλύτερα από κάποιες άλλες. Το συμπέρασμα είναι ότι 
τα ζητήματα της προώθησης και της αυτoαξιολόγησης είναι συνεχή και μακροχρόνια. Όποιες 
διαδικτυακές επιχειρήσεις κάνουν κινήσεις και, εκμεταλλευόμενες από τα λάθη τους, βελτιώ-
νονται είναι σε πολύ καλύτερη θέση από αυτές που μένουν στάσιμες εξαρχής.
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Σχήμα 4. Δέκα βήματα για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού ιστότοπου.



487

12 / Επιχειρηματικότητα και Διαδίκτυο / Χρήστος Καλλονιάτης

12.3.2 Τρόποι προώθησης μιας διαδικτυακής επιχείρησης
Η προώθηση του ιστοτόπου σας στο Διαδίκτυο είναι ένα από τα πιο κρίσιμα, αν όχι το κρισιμό-
τερο, στάδια για την επιτυχία της επιχείρησής σας. Γνωρίζοντας ότι το Διαδίκτυο είναι μια τερά-
στια αγορά από προσφερόμενες υπηρεσίες χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για την ανάδειξη 
συγκεκριμένων ιστοτόπων. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και του επιπέδου των προσφερό-
μενων υπηρεσιών αναπτύχθηκαν παράλληλα στο Διαδίκτυο και μια σειρά από εργαλεία και 
μέθοδοι υλοποίησης ιστοτόπων με στόχο την καλύτερη προώθησή τους και την ευκολότερη 
πρόσβαση των επισκεπτών που αναζητούν αντίστοιχες υπηρεσίες. Ο συνηθέστερος τρόπος εντο-
πισμού μιας ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο είναι μέσω των μηχανών αναζήτησης (google, yahoo, 
κ.τ.λ.). Τα περισσότερα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για την προώθηση των ιστοσελίδων 
επιτυγχάνουν την εμφάνισή τους σε υψηλές θέσεις στα αποτελέσματα των μηχανών αναζή-
τησης. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες οι περισσότεροι χρήστες που αναζητούν μια πληροφορία 
στο Διαδίκτυο, μέσω μηχανών αναζήτησης, εξετάζουν κυρίως την πρώτη και μερικές φορές 
τις δύο πρώτες σελίδες των αποτελεσμάτων. Εάν δεν εντοπίσουν αυτό που ψάχνουν δε συνε-
χίζουν, απλά αλλάζουν τα κριτήρια αναζήτησης και ξανά προσπαθούν. Επομένως, η επιτυχία 
στην προώθηση ενός ιστοτόπου στο Διαδίκτυο είναι η εμφάνισή του στις πρώτες θέσεις των 
προτεινόμενων αποτελεσμάτων από τις μηχανές αναζήτησης. Στις παραγράφους που ακολου-
θούν περιγράφονται μια σειρά από εργαλεία που δύναται να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη 
προώθηση του ιστοτόπου μιας επιχείρησης στο Διαδίκτυο βελτιώνοντας κυρίως τον τρόπο που οι 
μηχανές αναζήτησης εντοπίζουν τον ιστότοπο και τον προτείνουν ως αποτέλεσμα στους δυνητι-
κούς επισκέπτες.

12.3.2.1 Παραγωγή λέξεων-κλειδιών
Η παραγωγή των σωστών λέξεων-κλειδιών είναι κατά κοινή αποδοχή το πρώτο και βασικότερο 
βήμα για το σωστό εντοπισμό του ιστοτόπου από τις μηχανές αναζήτησης. Είναι πολύ σημα-
ντική η επιλογή λέξεων που να χρησιμοποιούνται συχνά από τους χρήστες του Διαδικτύου. Η 
χρήση περίεργων και πολύπλοκων λέξεων θα οδηγήσει στο δύσκολο εντοπισμό του ιστοτόπου. 
Επειδή η επιλογή των λέξεων-κλειδιών αποτελεί βασικό κομμάτι της στρατηγικής προώθησης 
μιας διαδικτυακής επιχείρησης έχουν αναπτυχθεί διάφορα εργαλεία λογισμικού που συμβάλ-
λουν στην επιλογή των καταλληλότερων λέξεων ανάλογα με το αντικείμενο και το πεδίο δράσης 
της επιχείρησης:

Ο καλύτερος τρόπος προώθησης ενός ιστοτόπου είναι η εμφάνισή του στις πρώτες 
θέσεις των αποτελεσμάτων μιας μηχανής αναζήτησης. Επειδή οι μηχανές αναζήτη-
σης αντλούν από συγκεκριμένα σημεία του ιστοτόπου πληροφορίες και ανάλογα 
τον κατατάσσουν στη λίστα των αποτελεσμάτων, είναι βασική η χρήση κατάλλη-
λων εργαλείων που συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση των επιλογών μας αναφορικά 
με την επιλογή του κατάλληλου περιεχομένου που θα οδηγήσει τις μηχανές αναζή-
τησης στην τοποθέτησή του στα πρώτα προτεινόμενα αποτελέσματα.

*
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• KeyCompete: εργαλείο λογισμικού που εντοπίζει τις λέξεις-κλειδιά που χρησιμο-
ποιούν ανταγωνιστικοί ιστότοποι για την προώθησή τους στο Διαδίκτυο. Γνωρίζοντας 
τις λέξεις των μεγαλύτερων ανταγωνιστικών διαδικτυακών επιχειρήσεων διευκο-
λύνεται η επιλογή των κατάλληλων λέξεων που θα δημιουργήσουν τη διαφορά 
στην αναζήτηση. Το συγκεκριμένο εργαλείο παράγει και αναφορές με σκοπό την 
ταυτόχρονη σύγκριση των λέξεων που έχουν επιλέξει πολλές ανταγωνίστριες 
επιχειρήσεις. Αντίστοιχο εργαλείο λογισμικού είναι το KeywordSpy.

• Compete.com: ιστοσελίδα αναζήτησης λέξεων-κλειδιών που επιτρέπει στον κάθε 
ενδιαφερόμενο να αναλύσει το βαθμό ανταγωνιστικότητας των λέξεων που έχει 
επιλέξει σε σύγκριση με τις λέξεις άλλων συναφών ιστοτόπων. Στην ουσία παρέ-
χεται μια εικόνα της δυναμικής των λέξεων που έχουν επιλεγεί, η οποία περιγρά-
φεται από τη συχνότητα χρήσης τους από τους χρήστες του Διαδικτύου μέσω των 
διαφόρων μηχανών αναζήτησης.

• SEMRush: ένα πολύ καλό εργαλείο λογισμικού που εντοπίζει τις λέξεις-κλειδιά που 
χρησιμοποιούν ανταγωνιστικές διαδικτυακές επιχειρήσεις για την προώθησή 
τους μέσω του Google.com. Μέσω του SEMRush μπορούν να αναζητήσουν λέξεις 
-κλειδιά ανταγωνιστών εγγεγραμμένοι και μη χρήστες. Οι δεύτεροι βέβαια έχουν 
λιγότερες δυνατότητες από ότι οι πρώτοι.

• WordTracker: πολύ δυναμικό εργαλείο το οποίο βοηθά στην επιλογή των κατάλ-
ληλων λέξεων προτείνοντας ισχυρά συνώνυμα πιθανών λέξεων που δηλώνει ο 
εκάστοτε χρήστης. Η αποτελεσματικότητα του εργαλείου έγκειται στο γεγονός ότι 
τα συνώνυμα που προτείνει συνοδεύονται και από τη συχνότητα εμφάνισής τους 
στις αναζητήσεις των απλών χρηστών μέσω των μηχανών αναζήτησης. Έτσι, ο 
εκάστοτε χρήστης του Wordtracker μπορεί να εντοπίσει επιτυχώς λέξεις που εμφα-
νίζονται συχνά σε αναζητήσεις και που δε χρησιμοποιούνται από ανταγωνιστικές 
διαδικτυακές επιχειρήσεις.

• Google Keyword Tool: ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία για την επιλογή των κατάλ-
ληλων λέξεων-κλειδιών ενός ιστοτόπου. Η επιτυχία του στηρίζεται στο γεγονός ότι 
παρέχεται δωρεάν στους χρήστες του, οι οποίοι με μεγάλη ευκολία μπορούν να 
δουν για μια λέξη-κλειδί τη δυναμική της τα τελευταία χρόνια μέσω των αναζητή-
σεων που έχουν πραγματοποιηθεί στην πιο ισχυρή, σήμερα, μηχανή αναζήτησης, 
τη Google.com. Το εργαλείο αυτό παρέχει ως αποτέλεσμα στο χρήστη το βαθμό 
ανταγωνιστικότητας της λέξης που έθεσε σύμφωνα με τις αναζητήσεις που έχει 
συγκρατήσει η ίδια η μηχανή αναζήτησης τα τελευταία χρόνια.

Με τη χρήση των εργαλείων που παρουσιάστηκαν προηγουμένως προτείνετε δέκα 
λέξεις-κλειδιά για μια διαδικτυακή επιχείρηση που εμπορεύεται ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές με τίτλο «PCOnline».?

Compete.com
Google.com
Google.com
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12.3.2.2 Δημιουργία κατάλληλων ιστοσελίδων
Η δημιουργία κατάλληλων ιστοσελίδων που να μπορούν να εντοπίζονται εύκολα από τις 
μηχανές αναζήτησης είναι ο βασικός στόχος των εταιριών που ασχολούνται με τα ζητήματα 
προώθησης διαδικτυακών επιχειρήσεων. Πέρα των λέξεων-κλειδιών που αναφέρθηκαν προη-
γουμένως, πολύ σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό των ιστοτόπων παίζουν τα αρχεία και οι 
ετικέτες που χρησιμοποιούνται μιας και αυτά είναι κομμάτια στα οποία προσπελαύνουν 
επίσης οι μηχανές αναζήτησης όταν πραγματοποιούν μια αναζήτηση βάσει ενός ή περισσο-
τέρων κριτηρίων. Συγκεκριμένα όσον αφορά στη δημιουργία των ιστοσελίδων του ιστοτόπου 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

• Ονόματα αρχείων. Κάθε ιστότοπος αποτελείται από πολλές ιστοσελίδες και κάθε 
ιστοσελίδα αποθηκεύεται σε ένα ψηφιακό αρχείο με ένα όνομα. Τα ονόματα των 
αρχείων των ιστοσελίδων πρέπει να είναι σχετικά με το περιεχόμενο της κάθε ιστο-
σελίδας. Οι μηχανές αναζήτησης μέσω εξελιγμένων προγραμμάτων μπορούν να 

Σχήμα 5. Τρόποι προώθησης μιας διαδικτυακής επιχείρησης.
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εντοπίσουν αν το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας δε συνάδει με το όνομά της με 
αποτέλεσμα να μην την προτείνουν υψηλά στα αποτελέσματα αναζήτησης.

• Βελτιστοποίηση των ετικετών Meta Description. Οι ετικέτες αυτές βρίσκονται σε 
κάθε ιστοσελίδα και περιέχουν μια περιληπτική περιγραφή του περιεχομένου της 
ιστοσελίδας. Μερικές μηχανές αναζήτησης, στα αποτελέσματα που παρουσιάζουν, 
ανακτούν και την περιγραφή αυτή, η αποτελεσματικότητα της οποίας επηρεάζει τη 
θέση της ιστοσελίδας στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης.

• Βελτιστοποίηση των ετικετών τίτλων. Οι ετικέτες αυτές περιέχουν τον τίτλο της κάθε 
ιστοσελίδας του ιστοτόπου σας. Μια από τις βασικότερες πηγές άντλησης πληροφο-
ρίας από τις μηχανές αναζήτησης αποτελούν αυτές οι ετικέτες, για αυτό το σωστό 
περιεχόμενό τους είναι υψίστης σημασίας για την προώθηση του ιστοτόπου σας.

• Βελτιστοποίηση των ετικετών κεφαλαίων. Οι ετικέτες αυτές τοποθετούνται εντός 
του κειμένου της εκάστοτε ιστοσελίδας και χρησιμοποιούνται κυρίως για την 
ανάδειξη συγκεκριμένων κεφαλαίων ή περιοχών στο κείμενό της. Πολλές μηχανές 
αναζήτησης εντοπίζουν την ύπαρξη τέτοιου είδους ετικετών και τις συγκρίνουν με 
τα κριτήρια αναζήτησης. Η δημιουργία σωστών ετικετών κεφαλαίων συμβάλλει και 
στον ευκολότερο εντοπισμό της ιστοσελίδας αλλά και στην καλύτερη δόμηση του 
περιεχομένου της για την ανάγνωση από τους χρήστες/επισκέπτες.

• Βελτιστοποίηση των εικόνων με αντίστοιχες ετικέτες. Σε περίπτωση που στις ιστο-
σελίδες υπάρχουν πολλές εικόνες, οι μηχανές αναζήτησης δυσκολεύονται να τις 
εντοπίσουν μιας και τα προγράμματα αναζήτησης δεν μπορούν να αντιληφθούν το 
περιεχόμενο της εκάστοτε εικόνας. Η λύση στο πρόβλημα αυτό είναι η δημιουργία 
και σωστή συμπλήρωση των ετικετών εικόνων. Όπως και με τα άλλα είδη ετικετών 
που αναφέρθηκαν προηγουμένως, οι ετικέτες εικόνων περιγράφουν λεκτικά το 
περιεχόμενο της εικόνας και μπορούν να εντοπισθούν από όλες τις μηχανές αναζή-
τησης. Έτσι, αντί οι εικόνες να αποτελούν χαμένο περιεχόμενο όσον αφορά στην 
προώθηση του ιστοτόπου με τη χρήση των κατάλληλων ετικετών συμβάλλουν στην 
καλύτερη προώθηση και ανάδειξή του.

12.3.3 Δημιουργία σωστής δομής του ιστοτόπου
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι παράγοντες που επηρεάζουν τον εντοπισμό και την 
προώθηση ενός ιστοτόπου είναι πολλοί, όπως η φιλοξενία του ιστοτόπου, η ταχύτητά του, το 
όνομα του τομέα που χρησιμοποιείται, κ.τ.λ. Όλα αυτά ανήκουν στην κατηγορία της σωστής 
δόμησης του ιστοτόπου και πέραν όσον αναφέρθηκαν στα προηγούμενα τμήματα του κεφα-
λαίου, συμπληρωματικά, μεγάλη βαρύτητα έχουν τα εξής:

• Υποστήριξη του ιστοτόπου από διαφορετικούς φυλλομετρητές. Είναι πολύ βασικό 
να μπορεί ο ιστότοπός σας να προβάλλεται σωστά και χωρίς προβλήματα σε όλους 
τους φυλλομετρητές (browsers) συμπεριλαμβανομένων του κειμένου, των εικόνων, 
των συνδέσμων και λοιπών ειδών πληροφορίας που είναι αποθηκευμένες σε κάθε 
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ιστοσελίδα. Για το λόγο αυτό, πριν τη δημοσίευση ενός ιστοτόπου στο Διαδίκτυο 
πρέπει να πραγματοποιούνται κατάλληλα τεστ συμβατότητας τουλάχιστον με τους 
γνωστότερους φυλλομετρητές όπως ο Internet Explorer, ο Mozilla Firefox, o Google 
Chrome, κ.ά.

• 

• 

• 

Στο διάγραμμα 1 που ακολουθεί εμφανίζονται τα ποσοστά χρήσης του εκάστοτε φυλλομετρητή 
για το έτος 2012 όπου διαπιστώνεται ως δημοφιλέστερος φυλλομετρητής ο Google Chrome, 
με δεύτερο τον Mozilla Firefox και τρίτο τον Internet Explorer. Τους πρώτους μήνες του 2013, οι 
τρεις πρώτοι σε ποσοστά φυλλομετρητές διατήρησαν τη δημοτικότητά τους.

Διάγραμμα 1. Δημοφιλέστεροι φυλλομετρητές – ποσοστά χρήσης έτους 2012. Πηγή: w3schools.com, 2013.

Σχήμα 6. Διαθέσιμοι φυλλομετρητές.

w3schools.com
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• Δημιουργία σελίδας πληροφοριών της επιχείρησης. Προσθέτοντας μια ιστοσε-
λίδα με πληροφορίες της επιχείρησής σας αυξάνεται η εμπιστοσύνη των δυνητικών 
πελατών σας μιας και μπορούν να ενημερωθούν για την ιστορία, τη δημιουργία και 
τα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης, τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία της, την 
ομάδα παραγωγής και διοίκησης καθώς και τις διακρίσεις της στον τομέα δραστηρι-
ότητάς της. Εκτός από την εμπιστοσύνη των χρηστών, κερδίζεται και η ανάδειξη του 
ιστοτόπου από τις μηχανές αναζήτησης, οι οποίες μπορούν να αυξήσουν τη θέση 
του στη λίστα των αποτελεσμάτων όταν δουν ότι οι βαθμολογίες από την ικανο-
ποίηση των επισκεπτών είναι υψηλές, γεγονός που για να πραγματοποιηθεί ουσια-
στικά απαιτεί την εμπιστοσύνη τους.

• Συνδέστε όλες τις ιστοσελίδες του ιστοτόπου σας. Για να μπορέσουν οι μηχανές 
αναζήτησης να συνθέσουν πλήρως την εικόνα του περιεχομένου του ιστοτόπου της 
επιχείρησης θα πρέπει οι διάφορες ιστοσελίδες που τον αποτελούν να συνδέονται 
εμφανώς (με υπερσυνδέσμους εντός του κειμένου ή/και ξεχωριστούς συνδέσμους), 
μεταξύ τους. Είναι πολύ βασικό να χρησιμοποιούνται οι κατάλληλοι σύνδεσμοι 
τόσο σε πλήθος όσο και λεκτικά σε κάθε ιστοσελίδα.

• Δημιουργία πολιτικής προστασίας της ιδιωτικότητας. Μια διαδικτυακή επιχείρηση 
συνήθως χρησιμοποιεί δεδομένα των πελατών της για την πραγματοποίηση διαδι-
κτυακών συναλλαγών και αγοροπωλησιών. Από τη στιγμή που οι χρήστες/πελάτες 
παρέχουν προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία για την ολοκλήρωση της συναλ-
λαγής, είναι βασικό να παρέχετε από τη μεριά της επιχείρησης μια πλήρη και σαφή 
ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο που διαφυλάσσονται τα δεδομένα αυτά από 
τρίτους μη-έμπιστους χρήστες. Η πολιτική διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων 
που ακολουθεί η κάθε επιχείρηση ονομάζεται πολιτική προστασίας της ιδιωτικό-
τητας και πρέπει να βρίσκεται σε εμφανές σημείο αναρτημένη σε κάθε ιστότοπο σε 
ξεχωριστή ιστοσελίδα και να περιλαμβάνει τη δέσμευση της επιχείρησης ότι δε θα 
βλάψει ή θα πουλήσει ή θα εκμεταλλευτεί με κακόβουλο τρόπο τα δεδομένα των 
χρηστών της.

12.3.3.1 Δημιουργία κατάλληλου περιεχομένου
Το περιεχόμενο του ιστότοπου είναι η βασική πηγή πληροφόρησης τόσο των πελατών/επισκε-
πτών όσο και των μηχανών αναζήτησης. Ένα καλογραμμένο, πρωτότυπο και σωστά διαμορφω-
μένο περιεχόμενο είναι πιθανότερο να προτείνεται σε καλύτερες θέσεις από τις μηχανές αναζή-
τησης σε αντίθεση με έναν ιστότοπο με απροσδιόριστο και αδόμητο περιεχόμενο. Υπάρχουν 
διάφοροι μέθοδοι που μπορεί να ακολουθηθούν για τη δημιουργία κατάλληλου περιεχομένου 
οι οποίοι είναι:

• Γράψτε για τους ανθρώπους, όχι για τις μηχανές αναζήτησης. Πρωτότυπο και με 
φυσική ροή κείμενο παρέχει στους επισκέπτες/αναγνώστες του ιστοτόπου θετικές 
εμπειρίες αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες, μέσω της αυξημένης επισκεψιμό-
τητας, να βρεθεί ο ιστότοπος σε υψηλές θέσεις στα προτεινόμενα αποτελέσματα 
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των μηχανών αναζήτησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μηχανές αναζήτησης χρησιμο-
ποιούν πλέον αλγορίθμους, οι οποίοι ελέγχουν την καταλληλότητα ενός ιστότοπου 
βάσει όχι μόνο μεμονωμένων λέξεων εντός του κειμένου αλλά και με βάση τη ροή 
του κειμένου και τη δυνατότητά του να αναγνωσθεί από τον άνθρωπο.

• Αποφυγή επανάληψης περιεχομένου. Είναι πολύ σημαντικό να μην επαναλαμβά-
νεται το ίδιο κείμενο μεταξύ των ιστοσελίδων ενός ιστοτόπου όπως εξίσου σημαντική 
είναι η αποφυγή επανάληψης κειμένων άλλων ιστοτόπων στον ιστότοπο της διαδι-
κτυακής επιχείρησης που αναπτύσσεται. Οι μηχανές αναζήτησης «τιμωρούν» ιστοτό-
πους που επαναλαμβάνουν περιεχόμενο και «επιβραβεύουν» αυτούς που παρουσι-
άζουν πρωτότυπο και καλογραμμένο περιεχόμενο. Προσοχή απαιτείται επίσης και σε 
άλλους αντιγραφείς που μπορεί να έχουν επαναλάβει κείμενο του δικού σας ιστό-
τοπου στο δικό τους. Υπάρχουν αρκετά εργαλεία λογισμικού σήμερα που επιτρέπουν 
την αναζήτηση και εύρεση ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο με το ίδιο/αντιγραμμένο περι-
εχόμενο προφυλάσσοντας έτσι τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων από παράνομες 
αντιγραφές και κλοπές του περιεχομένου των ιστοτόπων τους.

• Διατήρηση ενημερωμένου περιεχομένου. Το περιεχόμενο ενός ιστοτόπου πρέπει 
να είναι πάντοτε ενημερωμένο και κοντά στις εξελίξεις ανάλογα με το είδος της 
διαδικτυακής επιχείρησης και τα προϊόντα που διαχειρίζεται. Αυτό βοηθά και στην 
αύξηση της επισκεψιμότητας από τους δυνητικούς πελάτες/επισκέπτες αλλά και 
από την εμφάνιση στις υψηλές θέσεις των αποτελεσμάτων των μηχανών αναζή-
τησης μιας και οι δεύτερες προκρίνουν ιστοτόπους που αλλάζουν/ενημερώνουν το 
περιεχόμενο τους εν αντιθέσει με εκείνους που παρέχουν στατικό και ανενημέρωτο 
περιεχόμενο που δεν προσφέρει καμία αξία στους δυνητικούς επισκέπτες.

• Ενσωμάτωση αρχείων εκτός των αρχείων ιστοσελίδων. Μέχρι πρότινος οι μηχανές 
αναζήτησης λάμβαναν υπόψη στην καταλληλότητα ενός ιστότοπου τα αρχεία 
HTML, δηλαδή τα αρχεία που είναι αποθηκευμένες οι αντίστοιχες ιστοσελίδες. 
Με τη σημερινή εξέλιξη των μηχανών αναζήτησης πλέον λαμβάνονται υπόψη και 
αρχεία που περιέχονται στις ιστοσελίδες αλλά είναι διαφορετικού τύπου όπως 
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Rich Text Format (RTF) και 
Adobe Portable Document Format (PDF). Άρα είναι πλέον αποδεκτή και επιθυμητή 
η χρήση διαφορετικών αρχείων εντός του ιστότοπου αρκεί τα αρχεία αυτά να είναι 
ονοματισμένα και σχεδιασμένα σωστά ώστε να συμβάλλουν στην προώθηση της 
επιχείρησης μέσω των μηχανών αναζήτησης. 

Ο Νόμος περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων είναι αρκετά αυστηρός τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η χρήση κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο, 
κ.ά. στον ιστότοπό σας χωρίς την άδεια του εκάστοτε ιδιοκτήτη επιφέρει σοβαρές 
ποινικές κυρώσεις.*
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12.3.3.2 Χρήση του Google Analytics
Ένας από τους βασικότερους παράγοντες που βελτιώνουν την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου 
μιας διαδικτυακής επιχείρησης είναι η συνεχής βελτίωση και ενημέρωσή του. Για το σκοπό 
αυτό, η ύπαρξη ενός εργαλείου που εντοπίζει τις αδυναμίες του ιστοτόπου (κυρίως βάσει των 
ποσοστών επισκεψιμότητας) είναι άκρως απαραίτητη για την ορθή διαμόρφωση και περαιτέρω 
επέκταση του ιστοτόπου στους τομείς που πραγματικά χρήζουν αντίστοιχων ενεργειών. Ένα 
τέτοιου είδους εργαλείο είναι και το Google Analytics με το οποίο οι υπεύθυνοι συντήρησης και 
ενημέρωσης του ιστοτόπου μπορούν να πραγματοποιήσουν μια σειρά ενεργειών που θα τους 
βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση, ενημέρωση και επέκταση του περιεχομένου του. Ενδεικτικά 
κάποιες ενέργειες που μπορούν να πραγματοποιηθούν με το Google Analytics είναι οι ακόλουθες:

• Εγκατάσταση του Google Analytics. Για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο 
αυτό από έναν ιστότοπο θα πρέπει πρώτα να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός στη 
Google. Με το άνοιγμα, λαμβάνεται ένας μοναδικός αριθμός εντοπισμού του ιστοτόπου 
σας (tracking number), ο οποίος και εγκαθίσταται στον ιστότοπό σας, ώστε να μπορεί 
να παρακολουθεί την επισκεψιμότητά του μέσω του εργαλείου από τους αντίστοιχους 
υπεύθυνους. Αυτό που απαιτεί προσοχή είναι να γίνει σωστά η εγκατάσταση του μονα-
δικού αυτού αριθμού σε όλες τις ιστοσελίδες του ιστοτόπου και όχι σε υποσύνολό τους. 

• Εφαρμογή κατάλληλων φίλτρων. Ο κωδικός εντοπισμού του ιστοτόπου του Google 
Analytics εντοπίζει τη συμπεριφορά κάθε επισκέπτη στον ιστότοπό σας και συγκε-
κριμένα σε κάθε ιστοσελίδα του. Πολλές φορές όμως ο υπεύθυνος διαχείρισης δεν 
ενδιαφέρεται να ενημερώνεται για την επισκεψιμότητα όλων των ιστοσελίδων του 
ιστοτόπου, παρά μόνο για συγκεκριμένους τομείς του. Για το σκοπό αυτό, το συγκε-
κριμένο εργαλείο προσφέρει φίλτρα ώστε να προσφέρονται τα αποτελέσματα όπως 
επιθυμεί ο εκάστοτε υπεύθυνος, βελτιώνοντας έτσι την αμεσότητα ενημέρωσής του 
για τους τομείς που επιθυμεί.

• Αυτόματες αναφορές. Μέσω του συγκεκριμένου εργαλείου δίνεται η δυνατότητα 
αυτόματων αναφορών σε ξεχωριστά αρχεία ή η αποστολή αυτοματοποιημένων 
emails, ώστε να ενημερώνεται ο υπεύθυνος του ιστοτόπου για τα ποσοστά επισκε-
ψιμότητας. Το εργαλείο παρέχει τη δυνατότητα δήλωσης συγκεκριμένων δεδο-
μένων που επιθυμεί να λαμβάνει ο εκάστοτε υπεύθυνος αυτοματοποιημένα μέσω 
συγκεκριμένων απλών επιλογών.

• Παρακολούθηση αγορών. Μέσω του Google Analytics παρέχεται η δυνατότητα 
παρακολούθησης των παραγγελιών και των προϊόντων που έχουν μεγαλύτερη 
ζήτηση από τους επισκέπτες του ιστοτόπου σας. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα 
σύνδεσης κάθε αγοράς που πραγματοποιείται στη διαδικτυακή σας επιχείρηση 
με τις λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποίησε ο εκάστοτε πελάτης για να εντοπίσει το 
συγκεκριμένο προϊόν. Με αυτόν τον τρόπο ο υπεύθυνος διαχείρισης του ιστοτόπου 
μπορεί να δει ποιες λέξεις-κλειδιά έχουν μεγαλύτερη επιτυχία και να προσαρμόσει 
το περιεχόμενο του ιστοτόπου αντίστοιχα ώστε να περιέχονται και αυτές οι λέξεις 
βελτιώνοντας τα ποσοστά εντοπισμού από τις αντίστοιχες μηχανές αναζήτησης. 
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12.3.3.3 Χρήση των κοινωνικών δικτύων
Ένας από τους πιο γνωστούς και αποδοτικούς τρόπους προώθησης μιας διαδικτυακής επιχεί-
ρησης είναι τα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το YouTube, το MySpace, κ.τ.λ. Το μεγαλύ-
τερο πλεονέκτημα των κοινωνικών δικτύων είναι ότι από τη χρήση τους δημιουργείται γρήγορα 
θετική διαφήμιση σε ένα μεγάλο πλήθος χρηστών που είναι συνδεδεμένοι σε αυτά. Οι χρήστες 
αυτοί μπορούν εύκολα και γρήγορα να διαφημίσουν και να διαδώσουν πληροφορίες σχετικά 
με τη διαδικτυακή επιχείρηση και τα προϊόντα της σε πληθώρα άλλων χρηστών ανέξοδα και 
αποτελεσματικά. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι χρήσης των κοινωνικών δικτύων προς όφελος 
μιας διαδικτυακής επιχείρησης ως προς την προώθησή της στο Διαδίκτυο:

• Δικτύωση μέσω Facebook. Το Facebook είναι από τα πιο γνωστά και ευρέως διαδι-
δόμενα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης. Μέσω του Facebook παρέχεται η δυνα-
τότητα δημιουργίας ενός δικτύου από χρήστες/φίλους, οι οποίοι ενημερώνονται 
άμεσα με μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο και λοιπό πληροφοριακό υλικό που ο 
εκάστοτε υπεύθυνος επιλέγει να αναρτά στη σελίδα του. Το Facebook αποτελεί 
έναν από τους δέκα μεγαλύτερους σε κυκλοφορία ιστοτόπους στο Διαδίκτυο με 
τη συμμετοχή άνω των τετρακοσίων εκατομμυρίων ενεργών χρηστών παγκοσμίως. 
Το Facebook μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την επικοινωνία με 
άλλους συνεργάτες και πελάτες παράλληλα με την επικοινωνία μέσω άλλων εργα-
λείων (email, forum, κ.τ.λ.).

• Δικτύωση μέσω MySpace. Αντίστοιχος ιστότοπος για προώθηση, διαφήμιση 
και εύρεση δυνητικών πελατών για τη διαδικτυακή επιχείρηση αποτελεί και το 
MySpace με λειτουργίες παρόμοιες με αυτές του Facebook. Αριθμεί γύρω στα 
διακόσια εκατομμύρια μέλη, ενώ στην Ευρώπη δεν είναι αρκετά διαδεδομένο όσο 
στην Αμερική. 

• Προώθηση μέσω του StumbleUpon. Η εφαρμογή αυτή εγκαθιστά μια μπάρα εργα-
λείων στο φυλλομετρητή του εκάστοτε χρήστη και επιτρέπει τη γρήγορη αναζήτηση 
και εύρεση ιστοσελίδων, φωτογραφιών, βίντεο και άλλων τύπων πληροφοριών στο 
Διαδίκτυο. Συνδέοντας τον ιστότοπο μιας επιχείρησης με τη συγκεκριμένη εφαρ-
μογή αυτομάτως παρέχεται η δυνατότητα εντοπισμού του από όλους τους χρήστες 
που αναζητούν πληροφορίες μέσω του εργαλείου αυτού.

• Διαδικτυακή επικοινωνία με το Twitter. Το Twitter είναι και αυτό ένα εργαλείο 
κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπει τη δημιουργία σύντομων συζητήσεων με 
τη μορφή προώθησης άμεσων μηνυμάτων (μέχρι 140 χαρακτήρες) προς άλλους 
χρήστες που βρίσκονται συνδεδεμένοι με προφίλ του εκάστοτε χρήστη. Επιτρέπει 
τη γρήγορη και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των πελατών, την ανταλλαγή 
απόψεων και την άμεση ενημέρωση νέων προϊόντων και υπηρεσιών της διαδικτυ-
ακής επιχείρησης. Επίσης, μέσω της υπηρεσίας Twitter Search παρέχεται η δυνα-
τότητα έξυπνων αναζητήσεων σε δημοσιεύσεις άλλων χρηστών με αποτέλεσμα τη 
δυναμική και άμεση ενημέρωση νέων πληροφοριών που αφορούν σε συναφείς 
επιχειρήσεις ή μεμονωμένους πελάτες. Η επιτυχία του εργαλείου αυτού έγκειται 
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στη δυνατότητα της άμεσης ενημέρωσης, με τη μορφή λέξεων-κλειδιών των 
χρηστών που «ακολουθούν» τη δραστηριότητά σας δημιουργώντας έτσι ένα δίκτυο 
από χρήστες που ενημερώνονται άμεσα και προωθούν αντίστοιχα ό,τι νέο αναρ-
τάται που αφορά στη διαδικτυακή επιχείρηση. 

• Σύνδεση στο LinkedIn. Το συγκεκριμένο εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης επικε-
ντρώνεται κυρίως στη δημιουργία ενός δικτύου επιχειρήσεων και επαγγελματιών 
και επιτρέπει τη διασύνδεση της επιχείρησής σας με άλλες συναφείς επιχειρήσεις 
χτίζοντας έτσι μια δυναμική λίστα συνεργατών. Δημιουργώντας μια λίστα επαφών 
με επαγγελματίες και επιχειρήσεις, στην ουσία αποκτάτε πρόσβαση σε ένα δίκτυο 
από ανθρώπους που εμπιστεύεστε και με τους οποίους μπορείτε να πραγματοποι-
ήσετε συναλλαγές, αγοροπωλησίες, να προωθήσετε θέσεις εργασίας για την επιχεί-
ρησή σας ή να εντοπίσετε ανθρώπους που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 
της δικής σας επιχείρησης. 

• Μοιραστείτε βίντεο μέσω του YouTube. Το YouTube είναι ένας ιστότοπος διαμοι-
ρασμού κυρίως αρχείων βίντεο με δικαιώματα πρόσβασης από όλους τους χρήστες 
του Διαδικτύου. Επιτυχημένα βίντεο που δημοσιεύονται στο YouTube μπορούν να 
συγκεντρώσουν χιλιάδες, ακόμη και εκατομμύρια, επισκέψεις προωθώντας έτσι 
με άμεσο τρόπο μια διαδικτυακή επιχείρηση. Τα βίντεο που δημιουργούνται στο 
YouTube μπορούν να εμφανίζονται και μέσα στις ιστοσελίδες του ιστοτόπου της 
επιχείρησης αυξάνοντας ακόμη περισσότερο την επισκεψιμότητα και έμμεσα τις 
πωλήσεις των προϊόντων και υπηρεσιών της.

 Σχήμα 7. Δημοφιλείς ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης.
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Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται οι αριθμοί των εγγεγραμμένων χρηστών για κάθε ένα από τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρουσιάστηκαν προηγουμένως όπως καταγράφηκαν τον 
Ιούνιο του 2013 (DMR, 2013). 

12.3.3.4 Συμπληρωματικές ενέργειες για την αύξηση της επισκεψιμότητας
Η κατασκευή ενός σωστού ιστοτόπου σίγουρα αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο κάθε επιχειρη-
ματία που αποφασίζει να δραστηριοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου, είτε αφορά 
στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, είτε εξελίσσει τη δραστηριότητα της επιχείρησής του, 
είτε ακόμη και αν χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο ως μέσο προώθησης και διαφήμισης των προϊό-
ντων του, χωρίς απαραίτητα την ύπαρξη ξεχωριστού ιστότοπου. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι απαιτήσεις των χρηστών που χρησιμοποιούν το 
Διαδίκτυο για τις ηλεκτρονικές τους αγορές έχει αλλάξει κατά πολύ τα τελευταία χρόνια. Ο 
ανταγωνισμός από παρόμοιες επιχειρήσεις στο Διαδίκτυο είναι μεγάλος, με αποτέλεσμα οι 
δυνητικοί πελάτες να αναζητούν με κάθε μέσο την πιο συμφέρουσα από οικονομικής και ποιο-
τικής άποψης προσφορά, συνδυάζοντας πληθώρα κριτηρίων πριν καταλήξουν στην τελική τους 
απόφαση. Παρότι η ύπαρξη ενός καλού ιστότοπου (σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρθηκαν 
προηγουμένως), αυξάνει σε μεγάλο βαθμό τα ποσοστά επισκεψιμότητάς του, δεν αποτελεί 
κριτήριο επιβεβαίωσης ότι οι επισκέπτες θα πραγματοποιήσουν εν τέλει τις συναλλαγές τους. 

Ιστότοπος Αριθμός χρηστών

Facebook 1.11 Δισεκατομμύρια 

MySpace 32.6 Εκατομμύρια 

StumbleUpon 25 Εκατομμύρια 

Twitter 500 Εκατομμύρια

LinkedIn 225 Εκατομμύρια

Youtube 1 Δισεκατομμύριο

Πίνακας 3. Επισκεψιμότητα των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης.

Να εντοπίσετε ηλεκτρονικές επιχειρήσεις στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιούν το 
Facebook ως μέσο προώθησης έχοντας παράλληλα και ανεξάρτητο δημοσιευμένο 
ιστότοπο.?

Η δημιουργία ενός σωστού ιστότοπου αυξάνει τα ποσοστά επισκεψιμότητας δίχως 
όμως να διασφαλίζει ανάλογη αύξηση και στα ποσοστά των πραγματοποιηθέντων 
αγορών - συναλλαγών.*
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12.4 Μηχανές αναζήτησης καλύτερης τιμής - Ιστορικό τιμής
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι χρήστες του Διαδικτύου κατά την 
πραγματοποίηση των ηλεκτρονικών τους αγορών ήταν η εύρεση των οικονομικότερων προϊό-
ντων μεταξύ των επιχειρήσεων που τα διέθεταν. Η αναζήτηση πολλές φορές ήταν χρονοβόρα 
και δεν κατέληγε πάντοτε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Τα τελευταία χρόνια έχουν κερδίσει 
μεγάλο έδαφος οι μηχανές αναζήτησης της χαμηλότερης τιμής. Στην ουσία πρόκειται για 
μηχανές αναζήτησης όπου οι χρήστες δηλώνουν το προϊόν που επιθυμούν να αγοράσουν και 
λαμβάνουν ως αποτέλεσμα όλα τα καταστήματα που διαθέτουν το συγκεκριμένο προϊόν διαδι-
κτυακά και την αντίστοιχη τιμή πώλησής του. Έτσι οι χρήστες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είναι 
σε θέση να αποφασίσουν το κατάστημα από το οποίο θα πραγματοποιήσουν την αγορά τους, 
δίχως να επισκεφθούν κανένα ιστότοπο καμίας επιχείρησης. 

Οι μηχανές αυτές αποτελούν πολύ χρήσιμο εργαλείο και για τους ίδιους τους επιχειρηματίες, 
αφού μπορούν πολύ εύκολα και γρήγορα να εντοπίσουν τις τιμές που πωλούν οι ανταγωνιστές 
τους και να κινηθούν αντίστοιχα προσπαθώντας να επηρεάσουν το αγοραστικό κοινό. Βασική 
προϋπόθεση όμως για την εκμετάλλευση των μηχανών αυτών είναι η ένταξη των επιχειρήσεων 
σε αυτές που άλλοτε είναι δωρεάν και άλλοτε έναντι μικρού κόστους. Σε κάθε περίπτωση, η 
απουσία μιας διαδικτυακής επιχείρησης από τις μηχανές αναζήτησης χαμηλότερης τιμής 
μπορεί να επιφέρει τεράστια απώλεια στα έσοδα και την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου της. 

Στην Ελλάδα δύο από τις πιο γνωστές μηχανές αναζήτησης χαμηλότερης τιμής είναι η skroutz 
(βλ. εικόνα 8) και η bestprices.gr. Παρόμοιες μηχανές αναζήτησης υπάρχουν και σε ευρωπαϊκό 
αλλά και παγκόσμιο επίπεδο1.

Μια εξίσου σημαντική καινοτομία που προσφέρουν οι περισσότερες μηχανές αναζήτησης χαμη-
λότερης τιμής είναι η υπηρεσία «Ιστορικό τιμής» (βλ. εικόνα 9). Ο εκάστοτε χρήστης μπορεί να 
επιλέξει ένα προϊόν και ανεξαρτήτου καταστήματος να παρατηρήσει την πορεία της φθηνότερης 
τιμής από τη στιγμή που διατέθηκε μέχρι σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να επιλέξει την 
περίοδο που θα μπορέσει να εντοπίσει το προϊόν που τον ενδιαφέρει ακόμη φθηνότερα. 

1 Στην ιστοσελίδα http://searchenginewatch.com/article/2097413/The-10-Best-Shopping-Engines αναφέρονται 
οι δέκα καλύτερες μηχανές αναζήτησης χαμηλότερης τιμής.

Οι μηχανές αναζήτησης χαμηλότερης τιμής εντοπίζουν μεταξύ εκατοντάδων ηλεκτρο-
νικών καταστημάτων τις καλύτερες τιμές για το προϊόν που αναζητάτε. Οι περισσό-
τεροι ψηφιακοί αγοραστές συμβουλεύονται μόνο τα αποτελέσματα των μηχανών 
αυτών για την πραγματοποίηση των αγορών τους.*

skroutz.gr
bestprices.gr
http://searchenginewatch.com/article/2097413/The
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Εικόνα 9. Παράδειγμα ιστορικού τιμής στη σελίδα bestprices. Πηγή: Bestprices.gr, 2013.

Εικόνα 8. Παράδειγμα από αναζήτηση στη σελίδα skroutz. Πηγή: Skroutz, 2013.

Bestprices.gr
Bestprices.gr
Skroutz.gr
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12.5 Τρόποι πληρωμής και μεταφοράς
Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής ενός προϊόντος μέσω του Διαδικτύου αποτελούν βασικό κριτήριο 
στην επιλογή ή μη της πραγματοποίησης μιας συναλλαγής από τους χρήστες. Συνήθως ο δημο-
φιλέστερος τρόπος πληρωμής είναι η πιστωτική κάρτα και η συναλλαγή πραγματοποιείται είτε 
απευθείας μέσω του ιστοτόπου της επιχείρησης, είτε μέσω τρίτων έμπιστων φορέων, όπως 
είναι το Paypal (www.paypal.com). 

Οι δύο αυτές περιπτώσεις είναι πολλές φορές προτιμητέες από τους χρήστες μιας και μπορούν 
να εκμεταλλευθούν προσφορές και διευκολύνσεις που παρέχει ο πάροχος της πιστωτικής 
κάρτας (όπως άτοκες δόσεις, εξαργυρώσιμους πόντους, κ.τ.λ.). Το τελευταίο διάστημα πολλοί 
χρήστες, ειδικά σε συναλλαγές που πραγματοποιούν με επιχειρήσεις που συναλλάσσονται 
για πρώτη φορά, επιλέγουν τον τρόπο της αντικαταβολής, ο οποίος τις περισσότερες φορές 
κοστίζει περισσότερο, διασφαλίζεται όμως ο αγοραστής ότι θα πληρώσει για ένα προϊόν που 
θα παραλάβει και θα επεξεργαστεί πρώτα επιβεβαιώνοντας την ποιότητά του και τις προσδο-
κίες του τη στιγμή της αγοράς.

Παρόμοια με τους τρόπους πληρωμής, αρκετοί χρήστες επιλέγουν το ηλεκτρονικό κατάστημα που 
θα πραγματοποιήσουν τη συναλλαγή τους ανάλογα με τους διαθέσιμους τρόπους αποστολής των 
προϊόντων. Οι τρόποι αποστολής ποικίλουν από το απλό ταχυδρομείο, μέχρι τις υπηρεσίες ταχυ-
μεταφορών (courier). Ανάλογα ποικίλουν και τα κόστη. Μια επιτυχημένη διαδικτυακή επιχείρηση 
θα πρέπει να φροντίσει να ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των χρηστών διαθέτοντας όλα τα μέσα 
αποστολής προς επιλογή από τους χρήστες. 

Η πληρωμή με τη μέθοδο της αντικαταβολής θεωρείται μεν ως η ασφαλέστερη μέθο-
δος, άλλα όχι και η φθηνότερη. Οι χρήστες την προτιμούν διότι τους επιτρέπει πρώτα 
να δουν το προϊόν που αγόρασαν και έπειτα να προχωρήσουν στην πληρωμή του.*

Μια έξυπνη κίνηση είναι η σύναψη σύμβασης της επιχείρησής σας με εταιρεία ταχυ-
μεταφορών. Έτσι επιτυγχάνονται και καλύτερες τιμές προς τους πελάτες σας, αλλά 
και η δυνατότητα αυτόματου ελέγχου της γεωγραφικής θέσης του προϊόντος από 
τη φάση της αποστολής έως και την τελική παραλαβή του.*

www.paypal.com
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12.6 Μονοήμερα προσφορών
Πολλές διαδικτυακές επιχειρήσεις για να αυξήσουν την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου τους 
εξαγγέλλουν μεγάλες εκπτώσεις σε συγκεκριμένες ημέρες. Αυτό οδηγεί τους χρήστες στην 
άμεση πρόσβασή τους στον ιστότοπο της επιχείρησης χωρίς τη διαμεσολάβηση μηχανών 
αναζήτησης και άλλων ιστοτόπων. Ο τρόπος αυτός προσέγγισης είναι αρκετά άμεσος και επί 
της ουσίας χρησιμοποιείται ως διαφήμιση για την προσέλκυση πολλών αγοραστών. 

Η επιχείρηση e-Shop έχει καθιερώσει στον ιστότοπό της την ενότητα «Crazy Sundays» (βλ. 
εικόνα 10), όπου κάθε Κυριακή προσφέρει συγκεκριμένα προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές. 
Ομοίως, η επιχείρηση Πλαίσιο κάθε Κυριακή εξαγγέλλει και μία συγκεκριμένη προσφορά. 
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται και μεγάλη προσέλκυση αγοραστών στον ιστότοπο αλλά 
και η επιχείρηση εκμεταλλεύεται μια συγκεκριμένη ημέρα που συνήθως το αγοραστικό κοινό 
δραστηριοποιείται στο Διαδίκτυο. 

Εικόνα 10. Crazy Sundays από το e-Shop.gr. Πηγή: e-Shop.gr, 2013.

e-Shop.gr
e-Shop.gr
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12.7 Αυξήστε το χρόνο παραμονής των χρηστών στο ηλεκτρονικό 
κατάστημα
Ο χρόνος παραμονής των χρηστών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες. Συνήθως, εξαιτίας της πληθώρας των διαδικτυακών επιχειρήσεων, οι δυνη-
τικοί αγοραστές δε σπαταλούν αρκετό χρόνο στην εύρεση των πληροφοριών που ψάχνουν. 
Εκτιμάται ότι ο μέσος χρόνος παραμονής για ένα χρήστη είναι τα τριάντα δευτερόλεπτα. 
Προφανώς, μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται διαδικτυακά πρέπει να στοχεύει στην 
αύξηση παραμονής των επισκεπτών της. Μερικές χρήσιμες οδηγίες που θα μπορούσαν να 
συμβάλλουν στην αύξηση του χρόνου παραμονής είναι οι εξής:

• Κάντε χρήση πολυμέσων. Οι χρήστες συνήθως αρέσκονται στις παρουσιάσεις με τη 
μορφή βίντεο και εικόνων νέων προϊόντων. Το απλό κείμενο συνήθως απωθεί τους 
επισκέπτες.

• Δημιουργήστε αρχικές σελίδες με ενδιαφέρον περιεχόμενο. Γνωρίζοντας τις λέξεις-
κλειδιά που χρησιμοποιούν συνήθως οι χρήστες για να εντοπίσουν τον ιστότοπό σας, 
φροντίστε να εμφανίσετε περιεχόμενο στην αρχική σελίδα που να ταιριάζει με αυτές 
τις λέξεις-κλειδιά. Έτσι αυξάνεται η επιθυμία των χρηστών να παραμείνουν περισσό-
τερο χρόνο στον ιστότοπο.

• Ενισχύστε τη διαλειτουργικότητα με τον πελάτη. Φροντίστε για την ύπαρξη ερωτη-
ματολογίων, διαγωνισμών, προσφορών που να μπορεί ο χρήστης να συμμετάσχει 
συμπληρώνοντας τα στοιχεία του ή απαντώντας σε ερωτήσεις.

• Κάντε τη σύνδεση του ιστότοπου με τα κοινωνικά δίκτυα εύκολη. Δώστε έναν εύκολο 
τρόπο στο χρήστη να μοιραστεί τη σελίδα σας στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό θα παρα-
τείνει και το χρόνο περιήγησης στον ιστότοπο και θα συμβάλλει στην προώθησή του.

12.8 Ζητήματα ασφάλειας
Καθώς η τεχνολογία στην οποία βασίζεται το Ηλεκτρονικό Εμπόριο γίνεται όλο και πιο περί-
πλοκη, οι ευκαιρίες για εισβολείς και επιθέσεις έχουν αυξηθεί. Οι βασικότερες παράμετροι 
ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη σχεδίαση και λειτουργία μιας διαδικτυ-
ακής επιχείρησης κυρίως στον τομέα των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι οι εξής:

• Πιστοποίηση αυθεντικότητας. Αποτελεί τη διαδικασία με βάση την οποία μια οντό-
τητα επαληθεύει την ταυτότητα μιας άλλης οντότητας στο Διαδίκτυο. Για να αποδει-
χθεί η ταυτότητα μιας οντότητας, χρησιμοποιούνται διαφόρων τύπων διαπιστευτήρια 
όπως ψηφιακά πιστοποιητικά, έξυπνες κάρτες, ψηφιακές υπογραφές ή ακόμη και απλά 
συνθηματικά. Στόχος είναι η αποφυγή συναλλαγής με μια οντότητα που δεν είναι, με 
οποιοδήποτε αποδεκτό τρόπο, πιστοποιημένη. 

• Εξουσιοδότηση. Η εξουσιοδότηση αφορά στη διαδικασία κατά την οποία μια αυθε-
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ντικοποιημένη οντότητα αποκτά πρόσβαση σε συγκεκριμένους πόρους ενός συστή-
ματος. Είναι πολύ σημαντικό να καθορίζονται οι ελάχιστες δυνατότητες πρόσβασης 
κυρίως στους εξωτερικούς χρήστες/επισκέπτες/πελάτες που επιθυμούν να πραγμα-
τοποιήσουν μια συναλλαγή. Αποτυχία ύπαρξης ενός αποτελεσματικού μηχανισμού 
εξουσιοδότησης μπορεί να οδηγήσει στην πραγματοποίηση κακόβουλων ενεργειών 
από αυθεντικοποιημένους χρήστες.

• Εμπιστευτικότητα. Κάθε πληροφοριακό σύστημα, διαδικτυακό ή μη για να θεωρείται 
ασφαλές πρέπει να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των χρηστών του. Διασφάλιση 
της εμπιστευτικότητας σημαίνει η αποφυγή αποκάλυψης πληροφοριών χωρίς την 
άδεια του ιδιοκτήτη τους. Στην περίπτωση της διαδικτυακής επιχείρησης θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η αποφυγή αποκάλυψης σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες πληρο-
φοριών της επιχείρησης ή δεδομένων χωρίς την άδεια των υπευθύνων διαχείρισης 
του ιστοτόπου.

• Ακεραιότητα. Μια άλλη βασική απαίτηση ασφάλειας που δεν πρέπει να παρα-
βιάζεται ποτέ είναι αυτή της ακεραιότητας. Με την ακεραιότητα διασφαλίζεται η 
μη-εξουσιοδοτημένη τροποποίηση πληροφοριών. Συγκεκριμένα, διασφαλίζοντας 
την ακεραιότητα των πληροφοριών του ιστοτόπου κανένας μη-εξουσιοδοτημένος 
χρήστης δε θα έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει το περιεχόμενο της διαδικτυ-
ακής επιχείρησης. Στη διάρκεια των συναλλαγών, η διασφάλιση της ακεραιότητας 
είναι πολύ βασική μιας και δεν είναι επιθυμητή η τροποποίηση των δεδομένων της 
συναλλαγής από μη-εξουσιοδοτημένους κακόβουλους χρήστες.

• Διαθεσιμότητα. Η ικανοποίηση της διαθεσιμότητας αφορά στην αποφυγή προσω-
ρινής ή μόνιμης άρνησης διάθεσης της πληροφορίας σε εξουσιοδοτημένους χρήστες. 
Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι όταν ένας εξουσιοδοτημένος χρήστης επιθυμεί την πραγ-
ματοποίηση μιας ηλεκτρονικής συναλλαγής μέσω του ιστοτόπου της επιχείρησης, ο 
δεύτερος θα πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμος, εκτός αν συντρέχουν γνωστοί για 
τους υπευθύνους λόγοι συντήρησης (π.χ. συντήρηση ή αναβάθμιση του ιστοτόπου). 

• Μη-αποκήρυξη. Στις ηλεκτρονικές συναλλαγές υπάρχει η δυνατότητα ένα από τα δύο 
μέρη να αποποιηθούν τη συμμετοχή τους στη συναλλαγή αφού αυτή ολοκληρωθεί. Η 
μη-αποκήρυξη είναι ο περιορισμός της δυνατότητας των μερών να αποποιηθούν το 
γεγονός ότι συμμετείχαν σε μια νόμιμη συναλλαγή. Υλοποιώντας την απαίτηση αυτή 
κανένας εξουσιοδοτημένος χρήστης δε θα μπορέσει να αποποιηθεί την πραγματο-
ποίηση μιας παραγγελίας με σκοπό την αποφυγή της πληρωμής της.
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12.9 Σύνοψη
Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν το Διαδίκτυο είτε ως βασικό είτε ως επικου-
ρικό μέσο για την πραγματοποίηση συναλλαγών και την εξεύρεση δυνητικών πελατών. Η δημι-
ουργία ενός ιστοτόπου για την υποστήριξη ή την καθολική λειτουργία μιας επιχείρησης δεν 
είναι εύκολη διαδικασία καθώς προϋποθέτει την υιοθέτηση σωστών πρακτικών και εργαλείων 
με γνώμονα πάντα την ικανοποίηση των απαιτητικών χρηστών του Διαδικτύου. Η έλλειψη 
προσωπικής επαφής με τον πελάτη από τη μια και ο μεγάλος αριθμός διαδικτυακών επιχειρή-
σεων παγκοσμίως από την άλλη καθιστούν την επιτυχία μιας διαδικτυακής επιχείρησης αρκετά 
δύσκολη υπόθεση. 

Σκοπός του συγκεκριμένου κεφαλαίου ήταν η ανάδειξη των βασικών μοντέλων Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου, η κωδικοποίηση μέσω δέκα απλών βημάτων των απαιτούμενων οδηγιών που πρέπει 
να ακολουθήσει ο εκάστοτε επιχειρηματίας ώστε να δημιουργήσει έναν επιτυχημένο ιστότοπο, 
η ανάδειξη των βασικών εργαλείων που δύναται να συμβάλλουν στην προβολή και προώθηση 
μιας επιχείρησης στο Διαδίκτυο καθώς επίσης και τα βασικά ζητήματα ασφάλειας που προκύ-
πτουν και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη σχεδίαση και την υλοποίηση ενός εμπορικού 
ιστοτόπου.

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κεφαλαίου ο εκπαιδευόμενος/η θα μπορεί:

• να ορίσει τις βασικές έννοιες και τα μοντέλα που σχετίζονται με το Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο και το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν εν γένει,

• να περιγράψει τα βασικά βήματα για τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός εμπορικού 
ιστοτόπου,

• να χρησιμοποιήσει βασικά εργαλεία για τη σχεδίαση και την ανάπτυξη ενός εμπο-
ρικού ιστοτόπου,

• να κάνει χρήση βασικών εργαλείων λογισμικού για την προώθηση ενός εμπορικού 
ιστοτόπου στο Διαδίκτυο,

• να ορίσει τα βασικά ζητήματα ασφάλειας που προκύπτουν κατά τη λειτουργία ενός 
εμπορικού ιστοτόπου. 
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I. Λεξικό όρων
Ακεραιότητα (Integrity): η αποφυγή τροποποίησης ή καταστροφής δεδομένων με μη εξουσιο-
δοτημένο τρόπο ή από τυχαίες (μη κακόβουλες) ενέργειες.

Ανταλλακτήριο με Ανταλλακτήριο (Exchange to Exchange, E2E): η επικοινωνία και ανταλλαγή 
υπηρεσιών μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ηλεκτρονικών ανταλλακτηρίων.

Διαδίκτυο (Internet): ένα δημόσιο, παγκόσμιο δίκτυο επικοινωνιών, που παρέχει απευθείας 
σύνδεση σε οποιονδήποτε μέσω ενός παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου.

Εμπιστευτικότητα (Confidentiality): η αποφυγή αποκάλυψης ιδιωτικών ή ευαίσθητων δεδο-
μένων/πληροφοριών σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, οντότητες ή διεργασίες.

Ενδοεπιχειρησιακό Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Intrabusiness Electrtonic Commerce): μοντέλο ΗΕ 
όπου πραγματοποιούνται συναλλαγές αγαθών, υπηρεσιών και πληροφοριών μεταξύ των διοι-
κητικών μονάδων αλλά και μεμονωμένων ατόμων ενός οργανισμού.

Εξουσιοδότηση (Authorisation): η διαδικασία που επιβεβαιώνει ότι ένας χρήστης έχει το 
δικαίωμα να προσπελάσει συγκεκριμένους πόρους.

Επιχείρηση με Επιχείρηση (Business to Business, B2B): μοντέλο ΗΕ όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι 
είναι επιχειρήσεις ή οργανισμοί.

Επιχείρηση με Επιχείρηση με Καταναλωτή (Business to Business to Customer, B2B2C): μοντέλο 
ΗΕ όπου επιχείρηση παρέχει σε άλλη επιχείρηση - πελάτη αγαθά και η δεύτερη παρέχει τα 
αγαθά αυτά σε μεμονωμένους καταναλωτές.

Επιχείρηση με Καταναλωτή (Business to Customer, B2C): μοντέλο ΗΕ όπου επιχειρήσεις 
συναλλάσσονται με μεμονωμένους αγοραστές. Ο τύπος αυτός συναντάται στη βιβλιογραφία 
και ως ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο.

Επιχείρηση με Υπαλλήλους (Business to Employees, B2E): μοντέλο ΗΕ όπου μια επιχείρηση 
προσφέρει υπηρεσίες στους εργαζόμενούς της.

Εφαρμογές Ομοτίμων (Peer to Peer): χρήση κατάλληλων τεχνολογιών ώστε χρήστες ή φορείς 
που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, π.χ. C2C χρήστες, να διαμοιράζουν μεταξύ τους δεδομένα 
όπως λογισμικά, βίντεο, εικόνες, μουσική, κ.ά.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-Government): μοντέλο ΗΕ όπου η παροχή υπηρεσιών, αγαθών και 
πληροφοριών πραγματοποιείται από κυβερνητική οντότητα προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Ηλεκτρονική Εκπαίδευση (e-learning): ηλεκτρονική εκπαίδευση είναι η παροχή οποιασδήποτε 
μορφής εκπαίδευσης/κατάρτισης μέσω του Διαδικτύου.

Ηλεκτρονικό Ανταλλακτήριο (Electronic Exchange): αποτελεί μια δημόσια ηλεκτρονική αγορά 
όπου συμμετέχουν πολλοί αγοραστές και πολλοί πωλητές.
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Ηλεκτρονικό Εμπόριο (e-Commerce): η διαδικασία αγοράς, πώλησης, μεταφοράς ή ανταλ-
λαγής προϊόντων, υπηρεσιών ή/και πληροφοριών μέσω δικτύων υπολογιστών και του 
Διαδικτύου (Ιnternet).

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-Business): ένας ευρύτερος ορισμός που περιλαμβάνει όχι μόνο 
την αγορά και την πώληση αγαθών και υπηρεσιών, αλλά επίσης την εξυπηρέτηση πελατών, τη 
συνεργασία με επιχειρηματικούς εταίρους, την ηλεκτρονική εκπαίδευση αλλά και την πραγμα-
τοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών εντός ενός οργανισμού.

Καταναλωτής με Επιχείρηση (Customer to Business, C2B): μοντέλο ΗΕ όπου μεμονωμένοι 
χρήστες χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για να πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες σε οργανισμούς 
– επιχειρήσεις.

Καταναλωτής με Καταναλωτή (Customer to Customer, C2C): μοντέλο ΗΕ όπου μεμονωμένοι 
χρήστες πωλούν απευθείας σε άλλους καταναλωτές.

Κινητό Εμπόριο (Mobile Commerce): συναλλαγές του Ηλεκτρονικού Εμπορίου με τη χρήση ασύρ-
ματων κινητών συσκευών.

Μη-επιχειρηματικό Ηλεκτρονικό Εμπόριο (non-Businesse-Commerce): η κατηγορία αυτή αφορά 
σε όλα τα μη-επιχειρηματικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν διάφορους τύπους ΗΕ ώστε να μειώ-
σουν το κόστος λειτουργίας τους και παράλληλα να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες προς τους 
πελάτες τους. Παραδείγματα τέτοιων ιδρυμάτων είναι τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, μη κερδοσκο-
πικοί οργανισμοί, κοινωνικές οργανώσεις, κ.ά.

Μη-αποκήρυξη (Non-repudiation): η αποφυγή της δυνατότητας των συμμετεχόντων σε μια 
ηλεκτρονική συναλλαγή να αποποιηθούν της συμμετοχής τους.

Μηχανή Αναζήτησης (Search Engine): διαδικτυακοί ιστότοποι οι οποίοι αναζητούν, ανακτούν 
και εμφανίζουν ως αποτελέσματα άλλους ιστοτόπους/ιστοσελίδες βάσει συγκεκριμένων κριτη-
ρίων αναζήτησης που θέτει ο εκάστοτε χρήστης.

Όνομα Τομέα (Domain Name): μια διεύθυνση βάσει ονόματος, που δηλώνει ένα διακομιστή 
συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.

Πιστοποίηση Αυθεντικότητας (Authentication): η διαδικασία με την οποία μια οντότητα 
επαληθεύει ότι μια άλλη οντότητα είναι αυτή που ισχυρίζεται ότι είναι.

Συνεργατικό Εμπόριο (Collaborative Commerce): μοντέλο ΗΕ όπου μεμονωμένα άτομα ή 
ομάδες ατόμων συνεργάζονται μέσω Διαδικτύου για την πραγματοποίηση ενός κοινού στόχου 
(π.χ. την κατασκευή ενός εμπορικού λογισμικού μιας επιχείρησης).

Ψηφιακή Υπογραφή (Digital Signature): δεδομένα συνημμένα σε ένα αρχείο με σκοπό τη 
διασφάλιση της ακεραιότητας του περιεχομένου και της αυθεντικότητας του αποστολέα.
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IΙ. Ερωτήσεις κεφαλαίου
1. Το Hλεκτρονικό Eμπόριο αφορά μόνο στην πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω του Διαδικτύου.

α) Σωστό.

β) Λάθος.

2. Το μοντέλο συναλλαγών Επιχείρηση με Καταναλωτή περιλαμβάνει τις συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων και:

α) οργανισμών.

β) επιχειρήσεων.

γ) ανεξάρτητων ατόμων.

δ) τίποτα από τα παραπάνω.

3. Η επιλογή των γλωσσών συγγραφής ενός επιχειρηματικού ιστοτόπου εξαρτάται από:

α) τις γνώσεις του σχεδιαστή.

β) την έδρα της επιχείρησης.

γ) τις χώρες που επιθυμεί ο επιχειρηματίας να δραστηριοποιηθεί.

δ) δε χρειάζονται πολλές γλώσσες, η Αγγλική υπερκαλύπτει όλες τις περιπτώσεις.

4. Τα πολυμεσικά δεδομένα σε έναν ιστότοπο αυξάνουν την παραμονή των χρηστών.

α) Σωστό.

β) Λάθος.

5. Ποιος από τους παρακάτω ιστοτόπους είναι μηχανή αναζήτησης χαμηλότερης τιμής;

α) Google.

β) e-Shop.

γ) Amazon.

δ) Κανένας από τους παραπάνω.

6. Ο ασφαλέστερος τρόπος πληρωμής ενός προϊόντος που αγοράζετε μέσω Διαδικτύου είναι:

α) μέσω έμπιστων τρίτων ιστοτόπων.

β) με αντικαταβολή.

γ) με χρήση πιστωτικής κάρτας.

δ) δεν είναι ασφαλές να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές παραγγελίες.
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7. Η υπηρεσία «Ιστορικό τιμής» παρουσιάζεται κυρίως:

α) σε όλους τους επιχειρηματικούς ιστοτόπους.

β) σε όλες τις μηχανές αναζήτησης χαμηλότερης τιμής.

γ) σε όλες τις μηχανές αναζήτησης αν το κριτήριο της αναζήτησης είναι συγκεκριμένο 
προϊόν.

δ) πουθενά από τα παραπάνω.

8. Η χρήση σωστών λέξεων-κλειδιών μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας 
ενός ιστοτόπου.

α) Σωστό.

β) Λάθος.

9. Η χρήση του Facebook ως το δημοφιλέστερο κοινωνικό μέσο δικτύωσης είναι αρκετή για την 
προώθηση μιας επιχείρησης και μπορεί να προσφέρει τις ίδιες υπηρεσίες με έναν ξεχωριστό - 
αυτόνομο ιστότοπο.

α) Σωστό.

β) Λάθος.

10. Η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από δωρεάν παρόχους μειώνει το κόστος των λειτουρ-
γικών εξόδων μιας διαδικτυακής επιχείρησης αλλά μειώνει και το βαθμό προβολής της.

α) Σωστό.

β) Λάθος. 
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Περίληψη
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το εννοιολογικό πλαίσιο και οι διαφορετικές οπτικές γύρω 
από την πράσινη επιχειρηματικότητα, ως μια αμοιβαία επωφελής επιχειρηματική πρακτική 
- τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και 
την ποιότητα ζωής εν γένει. Τα επιμέρους θέματα, θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικά ζητή-
ματα, που αναφέρονται στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα γίνουν πιο κατανοητά και εμπλουτί-
ζονται με περαιτέρω γνώσεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο με αναζήτηση και μελέτη της 
σχετικής βιβλιογραφίας. 

Λέξεις-κλειδιά: πράσινη επιχειρηματικότητα, περιβαλλοντική διαχείριση, Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης (ΣΠΔ), οικο-αποδοτικότητα, βιώσιμη ανάπτυξη, διαχείριση αποβλήτων.

Μαθησιακοί στόχοι κεφαλαίου
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κεφαλαίου, ο/η αναγνώστης/στρια θα:

α) γνωρίζει βασικά σημεία της θεματικής της περιβαλλοντικά υπεύθυνης επιχειρημα-  
      τικότητας, 

β) κατανοεί βασικές προσεγγίσεις που οδηγούν στο «πρασίνισμα» μιας επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας, 

γ) είναι ικανός/ή να οργανώνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση συναφών πρακτικών.
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13.1 Εισαγωγή
Στο έντονα μεταβαλλόμενο σημερινό οικονομικό περιβάλλον, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή 
ενός μακροπρόθεσμου επιχειρηματικού μοντέλου, ανταποκρινόμενου στις τρέχουσες τάσεις 
και τα σύγχρονα συστήματα διαχείρισης, αποτελεί ζωτικής σημασίας προϋπόθεση για την 
επιτυχημένη πορεία μιας επιχειρηματικής ιδέας. Σε αυτό το πλαίσιο, η αντιμετώπιση των αρνη-
τικών επιπτώσεων της παραγωγικής διαδικασίας στο φυσικό περιβάλλον αλλά και η ενσωμά-
τωση της περιβαλλοντικής προστασίας (και αναβάθμισης) στις επιμέρους παραμέτρους που 
συνθέτουν την παραγωγική δραστηριότητα έχουν προταθεί ως κρίσιμη στρατηγική προσέγγιση 
για την επιχειρηματική δραστηριότητα με άξονα τη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και την ανάπτυξη 
καινοτόμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Πολύ συχνά, ο όρος «περιβάλλον» χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει κάτι το αφηρημένο, το 
άυλο, όπως ορισμένες μορφές τεχνών. Ωστόσο, ο φυσικός κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε είναι 
ένα υπερσύνολο οργανισμών και στοιχείων, των οποίων η ύπαρξη είναι καθοριστική και για την 
ίδια τη δική μας επιβίωση. Οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι και είναι πλέον ευρέως γνωστό 
ότι το περιβάλλον διέρχεται κρίση, με πιέσεις που ξεκίνησαν από την περίοδο της Βιομηχανικής 
Επανάστασης. Κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν κυριαρχήσει τις τελευταίες δεκαε-
τίες στη δημόσια συζήτηση για την περιβαλλοντική προστασία: η κλιματική αλλαγή, η τρύπα του 
όζοντος, η όξινη βροχή, η ερημοποίηση, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η ρύπανση/μόλυνση των 
υδάτινων πόρων, η υπερεκμετάλλευση ανανεώσιμων πόρων όπως τα δάση ή τα αλιεύματα, κ.τ.λ.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα, ως κύτταρο του οικονομικού συστήματος και της παραγωγής 
αγαθών και υπηρεσιών, έχει δραστικό ρόλο στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
χρηστής διαχείρισης του περιβάλλοντος. Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι η νομοθεσία για το περι-
βάλλον αυξάνει σε πεδίο εφαρμογής (όπως και σε αριθμό διατάξεων/ρυθμίσεων) αλλά και τις 
πιέσεις ομάδων ενδιαφέροντος - καταναλωτών πάνω σε θέματα περιβαλλοντικής συνάφειας, 
τότε η μεμονωμένη επιχείρηση έχει σοβαρό κίνητρο να δραστηριοποιηθεί πιο ενεργά και να 
ενσωματώσει στη στρατηγική και τις πρακτικές της τον παράγοντα περιβάλλον.

Οι διεθνείς τάσεις της οικονομίας δείχνουν το δρόμο προς το «πρασίνισμα» της επιχειρηματικό-
τητας: το κόστος χρήσης πόρων αλλά και της διάθεσης/διαχείρισης των καταλοίπων (απορριμ-
μάτων) της παραγωγικής διαδικασίας βαίνει αυξανόμενο με την εισαγωγή «πράσινων» φόρων 
και την ταυτόχρονη διαχρονική σπανιότητα συγκεκριμένων πρώτων υλών (πόρων). Μια επιχει-
ρηματική δραστηριότητα με περιθώριο κέρδους 25% (δηλαδή 0,25€) για κάθε 1€ που δαπανά 
σε περιβαλλοντικά κόστη, χρειάζεται να πραγματοποιήσει πωλήσεις τουλάχιστον 4€ για να 
αποφύγει τις ζημιές από τις δαπάνες της για το περιβάλλον. Είναι ευδιάκριτο από το απλό αυτό 
παράδειγμα ότι είναι πιο ρεαλιστική (και συχνά πιο εύκολη) η προσέγγιση περικοπής του κόστους 
που σχετίζεται με το περιβάλλον συγκριτικά με την επίτευξη αύξησης των πωλήσεων.

Ήδη πρωτοπόροι επιχειρηματικοί οργανισμοί ανά τον κόσμο πετυχαίνουν σημαντικά (χρηματο)
οικονομικά και εμπορικά πλεονεκτήματα από τη βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης, 
εκμεταλλευόμενοι συναφείς ευκαιρίες που αναδεικνύονται και αντιμετωπίζοντας αποτελεσμα-
τικά συνεπαγόμενους δυνητικούς κινδύνους (βλ. πίνακα 1). 
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Σε αυτό το πλαίσιο, η πράσινη επιχειρηματικότητα, η επιχειρηματική δραστηριότητα που 
λειτουργεί και αναπτύσσεται με κεντρικό άξονα την περιβαλλοντική προστασία και τη διατήρηση 
της ποιότητας του περιβάλλοντος, έχει λάβει εξέχουσα σημασία μεταξύ των επιμέρους κοινω-
νικών εταίρων και φορέων του σύγχρονου οικονομικού συστήματος. Χαρακτηρίζει τη μορφή 
εκείνη επιχειρηματικότητας που ακολουθεί περιβαλλοντικά υπεύθυνες διαδικασίες παραγωγής 
και λειτουργίας ενώ παράλληλα προωθεί την προσφορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών με ιδιότητες 
που τα κάνουν φιλικά προς το περιβάλλον. Η πράσινη επιχειρηματικότητα, δηλαδή ακολουθεί ένα 
στρατηγικό σχεδιασμό που δίνει έμφαση στην αποτελεσματικότερη χρήση των φυσικών πόρων, 
τη χρηστή διαχείριση των αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας, τη βέλτιστη ικανοποίηση του 
καταναλωτή μέσω καινοτόμων προϊόντων και την αντιμετώπιση της αναπτυξιακής πρόκλησης 
μέσα από μια ολιστική προσέγγιση για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

13.2 Κράτος, καταναλωτές και περιβαλλοντικό πρόβλημα
Μια σειρά από κοινωνικούς εταίρους επικρίνεται για τη συνεισφορά της στα σύγχρονα περι-
βαλλοντικά προβλήματα. Οι κρατικοί φορείς έχουν κατηγορηθεί ότι εφαρμόζουν αναποτελε-
σματικές πολιτικές για τη διατήρηση της περιβαλλοντικής ποιότητας, η επιχειρηματική δραστη-
ριότητα έχει δεχτεί κριτική για την αποτυχία της να αναγνωρίσει και να υλοποιήσει πρακτικές 
περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, ενώ οι καταναλωτές δείχνουν τουλάχιστον απρόθυμοι να 
αλλάξουν την αγοραστική τους συμπεριφορά προς προϊόντα πιο φιλικά προς το περιβάλλον.

Ο Shirvastava (1995) προτείνοντας μια σειρά από δράσεις που οι επιχειρήσεις μπορούν να 
προωθήσουν με άξονα την περιβαλλοντική ισορροπία τονίζει την επιρροή και την αλληλεπί-
δραση μεταξύ της κρατικής πολιτικής, καταναλωτικών επιλογών και των επιχειρηματικών 
πρακτικών, επισημαίνοντας την επιτακτική ανάγκη να υπάρχει συντονισμός μεταξύ αυτών των 

Πίνακας 1. Κινητήριες δυνάμεις στην ανάληψη περιβαλλοντικών δράσεων.

Αναδυόμενες ευκαιρίες Δυνητικοί κίνδυνοι

Μειωμένο κόστος παραγωγής Περιβαλλοντικοί φόροι 

Αυξανόμενο κέρδος Δικαστικές αγωγές/κυρώσεις

Νέες αγορές – εισαγωγή σε 
νέους εμπορικούς κλάδους

Αποτυχία ανταπόκρισης σε νέες  
καταναλωτικές απαιτήσεις

Διαφοροποίηση προϊόντος/υπηρεσίας Πιέσεις από την εφοδιαστική αλυσίδα

Βελτίωση δημόσιας εικόνας Κακές δημόσιες σχέσεις

Καλλιέργεια οργανωσιακής κουλτούρας Περιβαλλοντικές εκστρατείες ΜΚΟ
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τριών συνιστωσών. Ομοίως, οι Anderson και Wolff (1996) προσδιορίζουν τον επιχειρηματικό 
κλάδο, την κατανάλωση και την κυβερνητική πολιτική ως τις βασικές δυνάμεις στο οικονομικό 
σύστημα και τους προσδιοριστικούς παράγοντες για την περιβαλλοντική προστασία.

13.2.1 Κράτος και περιβαλλοντική πολιτική
Το κράτος χρησιμοποιεί μια σειρά από εργαλεία πολιτικής με σκοπό να ρυθμίσει την περιβαλ-
λοντική επίπτωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μια γενική διάκριση για τις επιμέρους 
διαστάσεις της περιβαλλοντικής πολιτικής του κράτους είναι μεταξύ των παραδοσιακών κανο-
νιστικών ρυθμίσεων «διαταγών και ελέγχου» (command and control regulation), οικονομικών 
εργαλείων (market-based instruments) και εθελοντικών εργαλείων για την «εσωτερίκευση» του 
εξωτερικού περιβαλλοντικού κόστους (voluntary instruments).

Η προσέγγιση «διαταγών και ελέγχου» (ESCAP, 2003) εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ 
τη δεκαετία του ’70 με στόχο την αντιμετώπιση απλών αλλά σοβαρών προβλημάτων περι-
βαλλοντικής υποβάθμισης όπως η μόλυνση υδάτινων πόρων (ποτάμια, λίμνες, κ.λ.π.) και η 
τελική διάθεση επικίνδυνων (π.χ. τοξικών, ραδιενεργών) αποβλήτων. Λαμβάνει ουσιαστικά 
δυο μορφές: α) τον προσδιορισμό ελαχίστων επιπέδων περιβαλλοντικής επίδοσης όπου όρια 
καθορίζονται βασισμένα σε στοιχεία για την προάσπιση της υγείας και ασφάλειας και β) τους 
ελέγχους τεχνολογικών προδιαγραφών όπου οι επιχειρήσεις πρέπει να ενσωματώσουν στη 
λειτουργία τους, όπως ορίζεται από το νόμο, ως κατάλληλη τεχνολογία παραγωγής.

Αν και η εφαρμογή κανονιστικών ρυθμίσεων «διαταγών και ελέγχου» υπήρξε αποτελεσματική 
για περιβαλλοντικά προβλήματα της τότε περιόδου, αποδείχτηκε ανεπαρκής για πιο σύνθετα 
ζητήματα όπως η απώλεια της βιοποικιλότητας, η κλιματική αλλαγή και η μείωση της στοι-
βάδας του όζοντος στην ατμόσφαιρα. Το βασικότερο σημείο κριτικής είναι το ότι η συγκεκρι-
μένη προσέγγιση είναι άκαμπτη καθώς υποδεικνύει στις επιχειρήσεις συγκεκριμένες πρακτικές 
και συγκεκριμένους τρόπους υλοποίησής τους (για να υπάρχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα), 
που πρέπει αυστηρά να ακολουθηθούν. Αυτό σημαίνει ότι μια επιχειρηματική δραστηριότητα 
δεν έχει την επιλογή να πετύχει τους στόχους που ορίζει το κράτος με εναλλακτικές, ίσως πιο 
καινοτόμες/σύγχρονες ή λιγότερο κοστοβόρες λύσεις, κάτι που συχνά την καθιστά αναποτελε-
σματική. Επιπλέον, αντανακλά την επιστημονική γνώση που ήταν διαθέσιμη κατά τη θέσπιση 
της νομοθετικής ρύθμισης και συνήθως παρεμβάλλεται ένα σημαντικό διάστημα γραφειοκρα-
τικών διαδικασιών μέχρι την ανανέωση της νομοθεσίας με νέα επιστημονικά δεδομένα. Τέλος, 
η συγκεκριμένη προσέγγιση δεν παρέχει κίνητρα στις επιχειρηματικές μονάδες να λειτουρ-
γήσουν με πρωτοβουλίες που ξεπερνούν τη νομοθετική συμμόρφωση. Καθώς ο έλεγχος της 
ρύπανσης συνήθως συνδέεται με αυξημένο κόστος, οι επιχειρήσεις θα εμπλακούν σε θέματα 
περιβαλλοντικής προστασίας μόνο εάν τους επιβληθεί σχετική νομοθεσία. 

Κατά τη δεκαετία του 1980, για την αντιμετώπιση σύνθετων περιβαλλοντικών ζητημάτων οι δυτι-
κοευρωπαϊκές χώρες, και οι ΗΠΑ ανέπτυξαν μια νέα μορφή εργαλείων περιβαλλοντικής πολιτικής 
που στηρίζονταν στις δυνάμεις της αγοράς και της οικονομίας (Europa, 2007). Με τα συγκεκρι-
μένα εργαλεία, το κράτος ορίζει ένα συγκεκριμένο επίπεδο περιβαλλοντικής ποιότητας και οι 
επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο για να πετύχουν το δεδομένο επίπεδο 
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επίδοσης που θα διασφαλίσει την ποιότητα του περιβάλλοντος, ευελιξία που κάνει τη συγκε-
κριμένη μορφή περιβαλλοντικής πολιτικής αποτελεσματικότερη των κανονιστικών ρυθμίσεων 
«διαταγών και ελέγχου». Χαρακτηριστικό παράδειγμα οικονομικών εργαλείων είναι οι μεταβιβά-
σιμες άδειες εκπομπής ρύπων, όπου ο νομοθέτης θέτει μια συγκεκριμένη ποσότητα επιτρεπό-
μενης ρύπανσης και με τη μορφή αδειών δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να εμπορεύο-
νται μεταξύ τους το δικαίωμα να ρυπαίνουν. Συνεπώς, επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν υψηλό 
κόστος εγκατάστασης εξοπλισμού περιορισμού της ρύπανσης έχουν την επιλογή να αγορά-
σουν άδειες εκπομπών από άλλες επιχειρήσεις που μπορούν να ελέγξουν τη ρύπανση που 
προκαλούν χρησιμοποιώντας πιο φτηνά (και ίσως πιο καινοτόμα) μέσα.

Τα οικονομικά εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής είναι λιγότερο γραφειοκρατικά, ευκολό-
τερα στην εφαρμογή και μπορούν να φέρουν έσοδα στο κράτος. Ωστόσο, έχουν επικριθεί για 
την αρνητική τους επίδραση στην ανταγωνιστικότητα αλλά και στην απόδοση αγοραίας τιμής 
σε μια περιβαλλοντική λειτουργία.

Από τη δεκαετία του 1990, εργαλεία εθελοντικού χαρακτήρα έκαναν την εμφάνισή τους στο 
σχεδιασμό περιβαλλοντικής πολιτικής (OECD, 2013). Οι εθελοντικές συμφωνίες και οι κώδικες 
πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης αποτελούν τις πιο σημαντικές κατηγορίες εθελο-
ντικών εργαλείων. Μια εθελοντική συμφωνία εκφράζει το αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης μεταξύ 
ενός παραγωγού ρύπων - επιχείρησης και του νομοθέτη (κράτους) με την επιχείρηση να πρέπει 
να ελαττώσει τη ρύπανση που προκαλεί εντός ενός κοινά προσδιορισμένου χρονικού διαστή-
ματος. Παραδείγματα από κώδικες πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι το πρότυπο 
ISO 14001 και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός EMAS που έχουν εθελοντικό χαρακτήρα και απαιτούν 
τη διαρκή μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2005). Αν και δεν 
προδιαγράφουν συγκεκριμένα ποσοτικά επίπεδα περιβαλλοντικής επίδοσης, οι επιχειρήσεις 
πρέπει διαχρονικά να βελτιώνουν την επίδοση πετυχαίνοντας τους στόχους που οι ίδιες θέτουν. 
Δυο επιχειρήσεις, δηλαδή, μπορεί να συμμορφώνονται στο ίδιο πρότυπο αλλά η επίδοσή τους 
να διαφέρει σημαντικά. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του εσωτερικού ελέγχου επιτυγχάνεται η 
συμμόρφωση στους στόχους που έχουν τεθεί από την επιχείρηση, ενώ με την εφαρμογή ελάχι-
στων απαιτήσεων για τη συμμόρφωση στον κώδικα/πρότυπο, που εκφράζονται με την τήρηση 
της νομοθεσίας, αποτελούν ένα καλό εναρκτήριο σημείο για τη βελτίωση της επίδοσης.

Ο ρόλος του κράτους έχει αλλάξει μέσα στις δεκαετίες: έτσι ενώ αρχικά εισήγαγε και επέβαλλε 
διαφόρων τύπων περιβαλλοντικές κανονιστικές ρυθμίσεις, πλέον καλείται να υποστηρίξει και 
να προωθήσει εργαλεία εθελοντικού χαρακτήρα. Τα εθελοντικά εργαλεία μπορούν δυνητικά 
να ενσωματώσουν περιβαλλοντικά θέματα στη λειτουργία της αγοράς και να πετύχουν καλύτερη 
κατανομή πόρων και περιβαλλοντική επίδοση. Ωστόσο, για να συμβεί κάτι τέτοιο απαραίτητη 
είναι η ύπαρξη επαρκούς ζήτησης για «πράσινα» προϊόντα και ο ρόλος των καταναλωτών σε αυτό 
είναι δραστικός. 
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13.2.2 Καταναλωτές
Τα τελευταία 50 χρόνια ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει αυξηθεί από 3 δις σε πάνω από 6 
δις με διαρκείς αυξητικές τάσεις κάτι που συνεπάγεται ανοδικά επίπεδα παραγωγής αλλά 
και κατανάλωσης για να καλυφθούν οι ανάγκες του. Οι τάσεις αυτές οδηγούν σε αντίστοιχη 
μεγέθυνση των επιπέδων ρύπανσης και παρά τις προσπάθειες για λιγότερο ρυπογόνες 
παραγωγικές διαδικασίες και αποτελεσματικότερη χρήση πόρων/ενέργειας και διαχείρισης 
αποβλήτων, οι πιέσεις στο περιβάλλον ενισχύονται λόγω της ζήτησης για υψηλότερο βιοτικό 
επίπεδο βασισμένο στα δυτικά πρότυπα κατανάλωσης και διαβίωσης.

Ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων των καταναλωτών για προϊόντα φιλικότερα προς το περι-
βάλλον έχει χαρακτηριστεί από τους ερευνητές ως ιδιαίτερα σύνθετος και πολύπλοκος. Για 
παράδειγμα, αν και η αγορά βιολογικών προϊόντων (που θεωρούνται τόσο «πράσινα» όσο και 
δυνητικώς ευεργετικά για την υγεία) αναπτύσσεται διαχρονικά, σε ό,τι αφορά στα «πράσινα» 
προϊόντα που έχουν μόνο περιβαλλοντική διάσταση (και όχι άμεση επίπτωση στην υγεία τους), 
οι καταναλωτές παρουσιάζονται διστακτικοί να τα προτιμήσουν. Δηλαδή, το καταναλωτικό 
κοινό φαίνεται να προτιμά να πληρώσει παραπάνω για «πράσινα» αγαθά που έχουν άμεσα 
οφέλη στην ιδιωτική του υγεία και ποιότητα ζωής παρά για προϊόντα με περιβαλλοντικές ιδιό-
τητες που δεν τον ωφελούν άμεσα – δηλαδή για προϊόντα με μακροπρόθεσμα οφέλη και όχι 
απαραίτητα για την περιοχή/χώρα όπου ζει ή την παρούσα γενιά (IISD, 2011a). 

Κάτι τέτοιο αποτελεί και εμπόδιο για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στην παρα-
γωγή «πράσινων» προϊόντων. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλο-
ντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος καθόλη τη διάρκεια ζωής του (σχεδιασμός, παραγωγή, συσκευ-
ασία, χρήση και τελική διάθεση), καθώς κάθε στάδιο ενέχει ευκαιρίες όχι μόνο να προστατευτεί 
το περιβάλλον αλλά και να επωφεληθεί η επιχείρηση από τις θετικές στάσεις/αντιλήψεις των 
καταναλωτών για την περιβαλλοντική προστασία. Επιπλέον, έχει επισημανθεί ότι οι στρατη-
γικές προώθησης των «πράσινων» προϊόντων πρέπει να στοχεύουν προς τους πιο περιβαλλο-
ντικά «ανήσυχους» καταναλωτές που έχουν σκιαγραφηθεί ως ηλικιακά νεότεροι και με συγκρι-
τικά υψηλότερο εισόδημα. Ομοίως, τα «πράσινα» προϊόντα δεν είναι πάντοτε πιο ακριβά καθώς 
σε πολλές περιπτώσεις μειώνουν την ποσότητα πρώτων υλών/εισροών που χρειάζονται για να 
παραχθούν αλλά και τα συναφή απόβλητα/κατάλοιπα της παραγωγικής διαδικασίας. Ακόμα 
όμως και στις περιπτώσεις που είναι ακριβότερα, είναι κατά κύριο λόγο γιατί τα «πράσινα» 
αγαθά τείνουν να ενσωματώνουν τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγικής 
διαδικασίας. Με άλλα λόγια, τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν είναι ασυνήθιστα ακριβά αλλά τα 
συμβατικά προϊόντα είναι μη ρεαλιστικώς φθηνότερα καθώς δε λαμβάνουν υπόψη τον παρά-
γοντα περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, μια αποτελεσματική προσέγγιση στην προώθηση των 
«πράσινων» προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό θα ήταν η επισήμανση της περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης που προκαλούν τα συμβατικά προϊόντα, αναδεικνύοντας έτσι τα οφέλη των 
πρώτων – χτίζοντας δηλαδή γύρω από το ερώτημα «θέλετε να αγοράζετε προϊόντα που είναι 
φθηνά επειδή επιβαρύνουν το περιβάλλον;» και όχι βάσει του ερωτήματος «πόσο παραπάνω 
θα ήσασταν διατεθειμένοι να πληρώσετε για να αγοράσετε «πράσινα» προϊόντα;»

Στη διαμόρφωση των καταναλωτικών αποφάσεων έχει προταθεί η προσέγγιση της ενημέ-
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ρωσης για το περιβαλλοντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται με το δεδομένο «πράσινο» 
προϊόν (γνώση), τη δημιουργία προϋποθέσεων συμβολής στη λύση του προβλήματος (θέληση), 
και τέλος, στην ανάληψη δράσης μέσω της διαμόρφωσης νέας φιλοπεριβαλλοντικής συμπε-
ριφοράς με άξονα την «πράσινη» κατανάλωση. Οι καταναλωτές μπορούν να συμβάλλουν 
δραστικά στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Με την άσκηση πίεσης στους 
κρατικούς μηχανισμούς με σκοπό να ασκηθεί αυστηρότερος έλεγχος και αποτελεσματικότερα 
μέτρα ώστε η επιχειρηματική δραστηριότητα να λάβει σοβαρότερα υπόψη της την περιβαλλο-
ντική ρύπανση. Μέσω της συμμετοχής τους σε ΜΚΟ, οι καταναλωτές να πιέσουν τις επιχειρή-
σεις να περιορίσουν την περιβαλλοντική τους επίπτωση. 

Ωστόσο, για να συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει να ικανοποιούνται δυο βασικές προϋποθέσεις: α) οι 
καταναλωτές πρέπει να τοποθετούν τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των προϊόντων ψηλά 
στους παράγοντες που διαμορφώνουν τις προτιμήσεις τους, β) θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να 
αναπροσαρμόσουν τα πρότυπα κατανάλωσής τους από υψηλές ποσότητες προϊόντων σε προϊ-
όντα υψηλής ποιότητας που μπορεί να κοστίζουν περισσότερο αλλά έχουν μεγαλύτερα οφέλη 
τόσο ιδιωτικά όσο και ευρύτερα. 

13.3 Πράσινη επιχειρηματικότητα: ευκαιρίες και κίνδυνοι
Διορατικοί επιχειρηματίες ανά τον κόσμο έχουν ήδη εντοπίσει μια σειρά από ευκαιρίες που 
απορρέουν από τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης. Το σχήμα 1 αποτυπώνει τα οφέλη 
της στροφής προς την πράσινη επιχειρηματικότητα. 

Σχήμα 1. Πυραμίδα ευκαιριών από την προώθηση της  
πράσινης επιχειρηματικότητας, (σχήμα του συγγραφέα).

Νέες αγορές

Διαφοροποίηση στην αγορά

Έμμεσα εσωτερικά οφέλη

Περιγραφή διαδικασιών

Νομοθετική συμμόρφωση
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Θεωρώντας ότι η συμμόρφωση στο νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο για το περιβάλλον αποτελεί 
το σημείο έναρξης των ωφελειών που κερδίζει μια πράσινη επιχείρηση, τα επιμέρους στάδια των 
ευκαιριών που μπορεί να γίνουν αντικείμενο επωφελούς εκμετάλλευσης από μια επιχείρηση 
είναι:

• Άμεσα οφέλη στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης: μείωση κόστους και άλλα 
άμεσα (χρηματο)οικονομικά οφέλη.

• Έμμεσα οφέλη στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης: προσέλκυση και διατή-
ρηση ποιοτικού εργατικού δυναμικού – διαμόρφωση ισχυρής οργανωσιακής κουλ-
τούρας/ομαδικού πνεύματος.

• Διαφοροποίηση στην αγορά που δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

• Εκμετάλλευση νέων και αναδυόμενων αγορών. 

Τα άμεσα οφέλη που εντοπίζει σε πρώτο στάδιο μια πράσινη επιχείρηση αφορούν στη μείωση 
λειτουργικού κόστους μέσω εξοικονόμησης πόρων, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας 
και τη μείωση αποβλήτων. Μάλιστα, το πλήρες κόστος των αποβλήτων (είτε αυτά είναι παρα-
προϊόντα από την παραγωγή, ενεργειακές απώλειες ή υγρά απόβλητα) μπορεί να είναι 10 έως 30 
φορές το κόστος τελικής διάθεσης ενός αποβλήτου. Όλες οι εξοικονομήσεις που προέρχονται από 
το πρασίνισμα της επιχείρησης έχουν θετική επίπτωση στο περιθώριο κέρδους του οργανισμού. 

Το πρασίνισμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας αυξάνει τη συνολική αξία της επιχείρησης. 
Έχοντας, για παράδειγμα, παραγωγικές εγκαταστάσεις που έχουν χαμηλές εκπομπές CO

2 ή 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης, θα συμβάλλουν στην υψηλότερη συνολική λογιστική αποτίμηση 
της αξίας της επιχείρησης σε σύγκριση με μια συμβατική επιχείρηση. Επιπλέον, μειώνεται η πιθα-
νότητα παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τα συνεπαγόμενα πρόστιμα ή άλλες 
κυρώσεις που μπορεί να επιβληθούν, κάτι που δημιουργεί επιπλέον έμμεσα οφέλη στα οικονο-
μικά αποτελέσματα της επιχείρησης.

Άλλα έμμεσα οφέλη εντοπίζονται στην προσέλκυση και διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού. Είναι 
ευνόητο ότι ένας εργαζόμενος προτιμά να εργάζεται σε μια επιχείρηση που είναι περιβαλλοντικά 
υπεύθυνη και ομοίως υποψήφιοι για μια θέση εργασίας με όλες τις άλλες παραμέτρους όμοιες 
θα προτιμήσουν να εργαστούν σε ένα οργανισμό που διαχειρίζεται με συνέπεια την επίπτωσή 
του στο περιβάλλον. Μάλιστα, έχει επισημανθεί ότι εταιρείες που εφαρμόζουν πράσινες πολι-
τικές και συστηματικές πρακτικές περιβαλλοντικής υπευθυνότητας απολαμβάνουν υψηλότερη 
παραγωγικότητα εργασίας με όλα τα οικονομικά οφέλη που απορρέουν από αυτή. 

Πέρα όμως από τα χρηματοοικονομικά και οργανωσιακά οφέλη, οι πιο ουσιαστικές ευκαιρίες 
που δίνει το πρασίνισμα μιας επιχείρησης είναι η ώθηση στην ονομασία που αναγνωρίζεται ότι 
ανήκει και ταιριάζει σε έναν οργανισμό ή σε ένα προϊόν (αυτό που στη βιβλιογραφία καλείται 
«branding»), αλλά και η διαφοροποίηση των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών 
έναντι των υπολοίπων, συμβατικών, αγαθών. Αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο σε επιχειρήσεις του 
τριτογενή τομέα όπου το κόστος πρώτων υλών, αποβλήτων και νερού συνήθως αποτελούν μικρό 
μέρος του λειτουργικού κόστους. Οι πράσινες επιχειρήσεις τείνουν να χαίρουν μεγαλύτερης 
εκτίμησης και εμπιστοσύνης στην αγορά, προσελκύουν περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένους 
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πελάτες και να κερδίζουν δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς ανάθεσης έργων. Μάλιστα, 
η παγκόσμια αγορά πράσινων – περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων και υπηρεσιών εκτιμήθηκε 
σε 3,8 τρις € κατά την περίοδο 2007 - 2008 με προοπτικές αύξησης σε 5,4 τρις € μέχρι το 2015 
(BERR, 2009). Σε ένα ραγδαία αυξανόμενο κλάδο, η στροφή στην παραγωγή πράσινων προϊόντων 
μπορεί να προσδώσει στην επιχειρηματική δραστηριότητα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
που, αν και δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί με σχετική ασφάλεια (όπως τα άμεσα οικονομικά 
οφέλη), ενέχει καθοριστικές ευκαιρίες ανάπτυξης για μια επιχείρηση.

Η θεσμική μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλής έντασης άνθρακα (low carbon economy) 
και σταδιακής απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη νέων αγορών. Τα υβριδικά οχήματα, τα εναλλακτικά καύσιμα, τα συστήματα παρα-
γωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και τα σύγχρονα συστήματα μόνωσης κτιρίων 
αποτελούν ενδεικτικά τέτοιες νέες αγορές. Οι αλυσίδες παραγωγής τέτοιων κλάδων βρίσκονται 
ακόμα σε εμβρυικό στάδιο και υπάρχουν αναρίθμητες ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης. 
Ως παράδειγμα, μπορούν να παρουσιαστούν τα υβριδικά - ηλεκτρικά αυτοκίνητα που δημιουρ-
γούν αγορές για το σχεδιασμό τέτοιων οχημάτων, την κατασκευή ανταλλακτικών - εξαρτημάτων 
για το συγκεκριμένο τύπο μέσου μετακίνησης, τη συντήρηση και βελτίωσή τους, την ενεργειακή 
τους επάρκεια (μπαταρίες - φόρτιση), για υπηρεσίες ενοικίασής τους, ακόμα και για τη διαχεί-
ρισή τους μετά το πέρας της χρήσιμης ζωής τους (βλ. ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση υλικών, 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων).

Ωστόσο, η μετάβαση προς την πράσινη επιχειρηματικότητα και την περιβαλλοντικά υπεύ-
θυνη οικονομική δραστηριότητα αναπόφευκτα ενέχει και εν δυνάμει κινδύνους που μπορεί να 
οδηγήσουν το όλο επιχειρηματικό εγχείρημα σε αποτυχία. Βασικός εσωτερικός κίνδυνος είναι η 
αποσύνδεση των οικονομικών αποτελεσμάτων από τις περιβαλλοντικές δράσεις της επιχείρησης. 
Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασμός και οι πρακτικές που σχεδιάζονται και υλοποιούνται για το 
πρασίνισμα μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν πρέπει να ξεπερνούν την ικανότητα 
της τελευταίας να είναι οικονομικά αποτελεσματική, δηλαδή κερδοφόρα. Υπερεκτιμώντας την 
οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης εστιάζοντας υπερβολικά σε επενδύσεις φιλοπεριβαλ-
λοντικής λειτουργίας και παραγωγής μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές ή ακόμα χειρότερα σε παύση 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Τρεις βασικοί εξωτερικοί κίνδυνοι αφορούν: α) στη μη ρεαλιστική/ορθολογική διερεύνηση και 
αξιολόγηση των αναδυόμενων, πράσινων, αγορών, β) την επένδυση σε τεχνολογίες ή/και 
πράσινες πρακτικές που δεν έχουν «ωριμάσει» ή δοκιμαστεί μέσα στο χρόνο και γ) οι επικρί-
σεις σε βάρος της επιχείρησης όταν αυτή επιχειρεί να προβάλλει μια φιλοπεριβαλλοντική 
δημόσια εικόνα και η οποία απέχει σημαντικά από την πραγματικότητα και τις πρακτικές που ο 
οργανισμός ακολουθεί (γνωστό ως φαινόμενο «greenwash»).

Οι περισσότερες πράσινες αγορές αγαθών και υπηρεσιών είναι ακόμα υπό διαμόρφωση και το 
ποσοστό των καταναλωτών που είναι πρόθυμοι να τα αγοράσουν (έστω και ακριβότερα) είναι 
ακόμα συγκριτικά μικρότερο. Για τους λόγους αυτούς, η ποιότητα των πράσινων προϊόντων θα 
πρέπει να είναι εφάμιλλη ή υψηλότερη των συμβατικών προϊόντων. Η παραγωγή του πράσινου 
προϊόντος θα πρέπει να μην είναι αυτοσκοπός όταν η ποιότητα του ή η τιμή του δε μπορεί να 
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ανταγωνιστεί το αντίστοιχο συμβατικό προϊόν. Για παράδειγμα, η Procter & Gamble τη δεκαετία 
του 1990 λάνσαρε μια σειρά πράσινων προϊόντων, η οποία απέτυχε εμπορικά γιατί οι κατανα-
λωτές τα αντιμετώπισαν ως υποδεέστερα των συμβατικών (Terra Infirma, 2010).  

Μάλιστα, οι μέθοδοι σχεδιασμού πράσινων προϊόντων χρειάζονται ένα δεδομένο χρονικό 
διάστημα ανάπτυξης, προσαρμογής και δοκιμών ώστε οι τεχνολογίες και οι πρακτικές που θα 
αναπτυχθούν να «ωριμάσουν» και να περάσουν σε μεγάλης κλίμακας παραγωγή. Η επένδυση 
σε ημιτελείς πράσινες τεχνολογίες και πρακτικές που δεν είναι έτοιμες να εφαρμοστούν στη 
μαζική παραγωγή είναι ένα συχνό λάθος που εντοπίζεται στον κλάδο της πράσινης επιχειρη-
ματικότητας, ένας εν δυνάμει κίνδυνος που μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία το όλο εγχείρημα.

Επιπλέον, ένα σημαντικό στοιχείο για την επιτυχημένη πορεία στην αγορά ενός προϊόντος που 
χαρακτηρίζεται περιβαλλοντικά φιλικό είναι να ακολουθούνται οι συναφείς υπεύθυνες πρακτικές 
καθόλη τη διαδικασία/αλυσίδα παραγωγής του. Όταν σε όλα τα στάδια παραγωγής ενός προϊ-
όντος δεν ακολουθούνται περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές τότε αυτό δεν μπορεί να 
χαρακτηριστεί απόλυτα ως πράσινο. Για παράδειγμα, ένα πλυντήριο που κατά τη λειτουργία 
του καταναλώνει μικρή ποσότητα νερού αλλά και πωλείται από μια εμπορική επιχείρηση που 
ακολουθεί πράσινες πρακτικές δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «πράσινο» αν κατά τα αρχικά στάδια 
της αλυσίδας παραγωγής του χρησιμοποιήθηκαν πλεονάζουσες ποσότητες «συμβατικής» ενέρ-
γειας ή παράχθηκαν μεγάλες ποσότητες από απόβλητα που δε διαχειρίστηκαν καταλλήλως.

Τέλος, ένας καθοριστικός κίνδυνος που μπορεί να πλήξει ανεπανόρθωτα την πράσινη επιχειρηματι-
κότητα είναι η υπέρμετρη έμφαση στο φιλοπεριβαλλοντικό προφίλ του οργανισμού ή τις πράσινες 
ιδιότητες του παραγόμενου προϊόντος/υπηρεσίας όταν οι σχετικοί ισχυρισμοί δεν είναι 100% 
αληθείς ή ακριβείς. Καταναλωτικές οργανώσεις, μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφοι, ΜΚΟ 
έχουν επικρίνει τη στάση επιχειρήσεων που προβάλλουν ανίσχυρα περιβαλλοντικά «διαπιστευ-
τήρια», κάτι που οδηγεί μεγάλη μάζα των καταναλωτών να αντιμετωπίζει την αγορά πράσινων 
προϊόντων και την πράσινη επιχειρηματικότητα με σκεπτικισμό. Ομοίως, κρατικοί φορείς έχουν 

Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της αυτοκινητοβιομηχανίας Lexus της οποίας 
το υβριδικό SUV που λάνσαρε στη βρετανική αγορά το 2009 διαφημιζόταν ως λύση 
στο παγκόσμιο περιβαλλοντικό πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης καθώς οι 
εκπομπές ανέρχονταν σε 192g/km CO2, σημαντικά μεν χαμηλότερες από αντίστοιχά 
μοντέλα ανταγωνιστών με 302g/km CO2, αλλά και υψηλότερες από το μέσο όρο 
που ισχύει για τα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ευρώπη (158 g/km CO2). Ως 
αποτέλεσμα, η αρμόδια αρχή απαγόρευσε στην εταιρεία να χρησιμοποιεί δημόσια 
τέτοιους ισχυρισμούς. Ομοίως, πιο πρόσφατα, η BMW αναγκάστηκε να αποσύρει 
το χαρακτηρισμό «φιλικό προς το περιβάλλον» από ανάλογο υβριδικό μοντέλο της 
που εξέπεμπε 231 g/km CO2 - σχεδόν διπλάσιο από τους στόχους της Ε.Ε. Και ενώ 
οι επιπτώσεις για τέτοιες επιχειρήσεις - κολοσσούς από τέτοιες πρακτικές θεωρού-
νται από παροδικές έως αμελητέες, σε μια μικρή επιχείρηση μπορούν να πλήξουν 
δραστικά τη φήμη και τη πελατεία της και να την οδηγήσουν σε μαρασμό (The 
Guardian, 2008 & 2009).

*
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επιβάλλει κυρώσεις σε επιχειρήσεις που πρόβαλλαν παραπλανητικές, ανεπαρκείς, ανακριβείς ή 
ακόμα και ψευδείς πληροφορίες για την περιβαλλοντική τους υπευθυνότητα. 

13.4 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)
Ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) παρέχει σε ένα επιχειρηματικό οργανισμό 
το πλαίσιο για την αναγνώριση, αξιολόγηση, διαχείριση και βελτίωση της περιβαλλοντικής 
του επίδοσης. Επιτρέπει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την περιβαλλοντική επίδοση και 
διασφαλίζει ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα καταρχάς συμμορφώνεται με το υφιστάμενο 
κανονιστικό πλαίσιο και τη νομοθεσία.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που ωθούν μια επιχείρηση να υλοποιήσει ένα ΣΠΔ, μεταξύ των οποίων:

• Πιέσεις από δημόσιους εποπτικούς φορείς, χρηματοδοτικούς φορείς, πελάτες/
καταναλωτές.

• Για την ασφαλέστερη συμμόρφωση με τους υπάρχοντες αλλά και μελλοντικούς (και 
παράλληλα αναμενόμενους) περιβαλλοντικούς νόμους. 

• Για τη μείωση του συνόλου των αποβλήτων.

• Περιβαλλοντικές ανησυχίες/ηθικά κίνητρα προστασίας του τοπικού αλλά και παγκό-
σμιου φυσικού πλούτου.

• Βελτίωση δημόσιας εικόνας της επιχείρησης/σχέσεων με τους κοινωνικούς της εταίρους.

Αν και πολλοί επιχειρηματικοί οργανισμοί εφάρμοζαν άτυπα συστήματα διαχείρισης περι-
βάλλοντος για μια σειρά ετών, η προτυποποιημένη μορφή ΣΠΔ πρωτοπαρουσιάστηκε το 
1992 από το Βρετανικό Ινστιτούτο Προτύπων (BSI) με το BS 7750 πρότυπο περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Το BS 7750 συνέβαλλε στο σχεδιασμό και την κατάρτιση των αντίστοιχων προτύπων 
ΣΠΔ του Παγκόσμιου Οργανισμού Προτύπων (ISO) ISO 14000. Η «οικογένεια» προτύπων ISO 
14000 αποτελεί σήμερα την de facto προσέγγιση στα προτυποποιημένα ΣΠΔ. Η «οικογένεια» 
προτύπων ISO 14000 ακολουθεί τη «φιλοσοφία» της σειράς προτύπων διασφάλισης ποιότητας 
ISO 9000 και καλύπτει θέματα όπως τα ακόλουθα:

• Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης – ορολογία και λογική.

• Διενέργεια περιβαλλοντικού ελέγχου (auditing).

• Αξιολόγηση περιβαλλοντικής επίδοσης.

• Περιβαλλοντική σήμανση (labelling).

• Ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντων (Life Cycle Assessment, LCA).

• Περιβαλλοντικά θέματα σε πρότυπα διασφάλισης προϊόντων.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις με σχετικό ποσοστό διείσδυσης στην επιχειρη-
ματική κοινότητα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεγάλη αποδοχή έχει ο Κανονισμός EMAS (Eco - 
Management and Audit Scheme) που δημιουργήθηκε το 1995 (και έκτοτε έχει αναθεωρηθεί 
δυο φορές) και θεωρείται πιο απαιτητικό και από το αντίστοιχο του οργανισμού ISO, το 
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ISO 14001, με το τελευταίο να θεωρείται συχνά ως «προθάλαμος» για την εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού προτύπου. Βασική διαφορά του EMAS αποτελεί η δέσμευση της επιχείρησης για 
βελτίωση της καθαυτής περιβαλλοντικής επίδοσης του οργανισμού (ενώ το ISO 14001 εστιάζει 
στην επίδοση του ΣΠΔ), στη διάθεση πληροφοριών περιβαλλοντικής επίδοσης με τη μορφή 
μιας δημόσια διαθέσιμης περιβαλλοντικής δήλωσης και η προαγωγή και ενεργή προώθηση 
διαλόγου με τους διάφορους κοινωνικούς εταίρους που είτε επηρεάζουν τη λειτουργία της 
επιχείρησης, είτε έχουν άμεσο ή έμμεσο ενδιαφέρον για τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις.

Η υιοθέτηση και υλοποίηση ενός ΣΠΔ έχει καθαρά εθελοντικό χαρακτήρα, δηλαδή δεν υπάρ-
χουν κανονιστικές ρυθμίσεις που να υποχρεώνουν την επιχείρηση να ακολουθήσει ένα τέτοιο 
διαχειριστικό σύστημα. Όμως, με τα περιβαλλοντικά ζητήματα να λαμβάνουν εξέχουσα σημασία, 
οι δυνάμεις της αγοράς, όπως αυτές εκφράζονται σε δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς 
ανάθεσης έργων αλλά και στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (επιχειρήσεις - προμηθευτές και 
επιχειρήσεις - πελάτες), τα έχουν άτυπα επιβάλλει στην επιχειρηματική κοινότητα. 

Το κάθε πρότυπο ΣΠΔ χρησιμοποιεί διαφορετική ορολογία, ωστόσο όλα χρησιμοποιούν ως 
βάση τους ορισμούς του ISO 14001, με τους βασικότερους ορισμούς των εννοιών που απαντώ-
νται σε ένα ΣΠΔ να παρουσιάζονται στον πίνακα 2. 

Πίνακας 2. Βασικές έννοιες στην υλοποίηση ενός ΣΠΔ.

Περιβαλλοντική 
πλευρά

Κάθε διάσταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που μπορεί να έρθει 
σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.

Περιβαλλοντική 
περίπτωση

Κάθε τμήμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας που μπορεί να συντελέσει 
σε μερική ή ολική μεταβολή της περιβαλλοντικής ποιότητας. Μια τέτοια 
μεταβολή μπορεί να είναι αρνητική ή επωφελής αλλά σίγουρα θα έχει μια 
ή περισσότερες συνέπειες στις βιοφυσικές λειτουργίες του περιβάλλοντος.

Σύστημα 
Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης

Μέρος του συνολικού συστήματος διαχείρισης μιας επιχείρησης που 
αναφέρεται στη δομή, το σχεδιασμό, τις πρακτικές, τις διαδικασίες και 
τους πόρους που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική υλοποίηση, 
παρακολούθηση και ανασκόπηση της ακολουθούμενης περιβαλλοντικής 
πολιτικής. 

Περιβαλλοντική 
πολιτική

Μια δήλωση που αποτυπώνει τις γενικές αρχές που ακολουθεί και τις 
προθέσεις μιας επιχείρησης σε σχέση με την προαγωγή της περιβαλλοντικής 
της επίδοσης. Θα πρέπει να παρουσιάζει το πλαίσιο δράσης προς αυτή την 
κατεύθυνση με σκοπό τον προσδιορισμό περιβαλλοντικών σκοπών και 
στόχων.
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Η περιβαλλοντική διαχείριση αποτελεί μια περιοδική διαδικασία με άξονα τη διαρκή βελτίωση. 
Το ISO 14001 χρησιμοποιεί το μοντέλο που απεικονίζεται στο σχήμα 2 για να αποτυπώσει την 
προσέγγιση που προτείνει στην υλοποίηση ενός ΣΠΔ. Το ΣΠΔ αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα 
το οποίο πρέπει να ενσωματώνει διαχρονικά τεχνολογικές τάσεις και εξελίξεις αλλά, ταυτο-
χρόνως, μεταβολές στις στάσεις - αντιλήψεις και προσδοκίες των επιμέρους κοινωνικών 
εταίρων που επηρεάζουν την επιχείρηση.

Σχήμα 2. ΣΠΔ και διαρκής βελτίωση. Πηγή:  ISO, 2013.

Ομοίως, στις ΗΠΑ η αρμόδια αρχή περιβαλλοντικής προστασίας (EPA) έχει υιοθετήσει ένα 
αντίστοιχο μοντέλο με κυριότερη αρχή αυτή της διαρκούς βελτίωσης (βλ. σχήμα 3). Στην πλει-
ονότητά τους και τα υπόλοιπα μοντέλα οργάνωσης ΣΠΔ δομούνται βάσει αυτής της απλής 
προσέγγισης.

Ένα ΣΠΔ καλύπτει την αποτίμηση των περιβαλλοντικών πλευρών/διαστάσεων και των επιπτώ-
σεων που απορρέουν από τις παραγωγικές διαδικασίες και τα τελικά προϊόντα - υπηρεσίες μιας 
επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό, το ΣΠΔ τυπικά θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

• Την περιβαλλοντική πολιτική του οργανισμού. 

• Την αναγνώριση των σημαντικών περιβαλλοντικών πλευρών και των επιπτώσεων 
της επιχείρησης.

• Τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους της επιχείρησης. 

• Τη στρατηγική υλοποίησης των περιβαλλοντικών στόχων συμπεριλαμβανομένης 
και της σχετικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων των εργαζομένων.

• Την πολιτική παρακολούθησης και ανασκόπησης του ΣΠΔ.

Η περιβαλλοντική πολιτική αποτελεί ένα καθοριστικής σημασίας έγγραφο που προσδιορίζει τη 
συνολική στρατηγική της επιχείρησης σε σχέση με το περιβάλλον. Θα πρέπει να είναι γραμμένη με 
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σαφήνεια και να αναφέρει τις επιμέρους επιπτώσεις που έχει η παραγωγική διαδικασία του οργα-
νισμού καθώς και τη δέσμευση της ανώτατης διοίκησης του οργανισμού προς την κατεύθυνση της 
ελαχιστοποίησης ή ακόμα και της εξάλειψης της συνεπαγόμενης περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Το ISO 14004 παρέχει πρακτική βοήθεια για τα επιμέρους θέματα που πρέπει να εκφράζονται 
στην περιβαλλοντική πολιτική, επισημαίνοντας, χωρίς να περιορίζεται, στα ακόλουθα: 

• Συμμόρφωση με την τρέχουσα περιβαλλοντική νομοθεσία ή οποιεσδήποτε άλλες 
κανονιστικές απαιτήσεις που συνδέονται με τις περιβαλλοντικές πλευρές της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

• Έλεγχος της ρύπανσης που προκύπτει από τις λειτουργίες της επιχείρησης. 

• Η επίτευξη διαρκούς βελτίωσης διαμέσου της ανάπτυξης διαδικασιών αξιολόγησης 
της περιβαλλοντικής επίδοσης και των σχετικών (κατά βάση ποσοτικών) δεικτών 
επίδοσης.

• Την ελαχιστοποίηση δραστικών ανεπιθύμητων επιπτώσεων που προκύπτουν από 
τη διαχρονική ανάπτυξη του οργανισμού. 

• Το σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών λαμβάνοντας υπόψη περιβαλλοντικές 
διαστάσεις στην παραγωγική διαδικασία. 

• Δέσμευση για υποδειγματική περιβαλλοντική διαχείριση συγκριτικά με άλλες αντί-
στοιχες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω, η περιβαλλοντική πολιτική της επιχείρησης θα καθορίσει 

Σχήμα 3. Το μοντέλο Plan-Do-Check-Act της EPA, (σχήμα του συγγραφέα).
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πραγματικά τον τρόπο και το βαθμό στον οποίο ο οργανισμός θα συμβάλλει στην περιβαλλο-
ντική προστασία και τη διατήρηση ή/και βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας.

Στην ανάπτυξη ενός ΣΠΔ, η επιχείρηση έχει τρεις επιλογές: 

• Να εφαρμόσει ένα σύστημα που έχει αναπτύξει και διαμορφώσει η ίδια.

• Να εφαρμόσει ένα σύστημα βάσει του ISO 14001 ή του EMAS και να αναζη-
τήσει επίσημη πιστοποίηση του συστήματος από ανεξάρτητο, εξωτερικό φορέα 
πιστοποίησης. 

• Να χρησιμοποιήσει τα πρότυπα αυτά ως πλαίσιο καθοδήγησης και να μην προχω-
ρήσει σε διαδικασίες πιστοποίησης. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, υπάρχουν μια σειρά από κόστη για την επιχειρηματική δραστη-
ριότητα που θα επιδιώξει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός ΣΠΔ. Το κόστος εξαρτάται από 
το μέγεθος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τον κλάδο δραστηριοποίησης και την πολυ-
πλοκότητα των παραγωγικών διαδικασιών. Τα οφέλη είναι πιο δύσκολο να εκτιμηθούν με 
σχετική ακρίβεια αλλά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και το έμμεσο όφελος της περιβαλ-
λοντικής προστασίας και διατήρησης της περιβαλλοντικής ποιότητας. Ωστόσο, σε κάθε περί-
πτωση, τα οφέλη θα πρέπει να ξεπερνούν το συνολικό κόστος.

Το βασικότερο όφελος από ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό ΣΠΔ, όπως προαναφέρ-
θηκε, είναι η ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την επιχειρη-
ματική δραστηριότητα. Αν και είναι η σημαντικότερή του συνεισφορά, δεν μπορεί να εκφρα-
στεί απόλυτα σε όρους χρηματοοικονομικούς - κάτι που ίσως θα έπρεπε και να αποφεύγεται 
καθώς η αποτίμηση του περιβάλλοντος συχνά οδηγεί σε αστοχίες. Η βελτίωση της περιβαλλο-
ντικής επίδοσης μπορεί να συμβάλλει σε μείωση του λειτουργικού κόστους που με τη σειρά 
της εν δυνάμει να επηρεάσει θετικά την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, κάνοντάς τη πιο 
«ελκυστικό» ανάδοχο ή συνεργάτη σε διαγωνισμούς ανάθεσης έργων ή συνεργασίες μεταξύ 
επιχειρήσεων. Εισάγοντας νέες πρακτικές για τη μείωση των αποβλήτων ή/και την εξοικονό-
μηση ενέργειας μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτομιών. Η δέσμευση για νομοθε-
τική συμμόρφωση που προϋποθέτει το ΣΠΔ ελαχιστοποιεί το περιθώριο επιβολής κυρώσεων 
ή χρηματικών προστίμων για περιβαλλοντικές παραβάσεις αλλά και συναφών δικαστικών 
αντιδικιών. 

Η προαγωγή της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης θεωρείται ως σημαντικό όφελος από την εφαρ-
μογή και πιστοποίηση του ΣΠΔ. Καθώς ολοένα και περισσότεροι πολίτες γίνονται πιο ευαισθητο-
ποιημένοι σε περιβαλλοντικά θέματα, προσδοκούν οι επιχειρήσεις που τους εξυπηρετούν και με τις 
οποίες συναλλάσσονται να λειτουργούν με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Επενδυτές και δημό-
σιοι εποπτικοί φορείς επηρεάζονται θετικά από την ύπαρξη ενός ΣΠΔ, ενώ οι σχέσεις με την τοπική 
κοινωνία όπου η επιχείρηση είναι εγκατεστημένη και δραστηριοποιείται βελτιώνονται.

Τέλος, το αποτέλεσμα που έχει ένα ΣΠΔ στους εργαζομένους της επιχείρησης δεν πρέπει να 
αγνοείται. Αν η διοίκηση μιας επιχείρησης επικοινωνήσει με επιτυχία το μήνυμα της χρηστής 
διαχείρισης πόρων και αποβλήτων και συμβάλλει στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των υπαλ-
λήλων, τότε το ΣΠΔ μπορεί να έχει επίπτωση στο ηθικό του προσωπικού, την ικανοποίησή τους 
από την εργασία τους και τον εργασιακό τους χώρο, τη βελτίωση της οργανωσιακής κουλτούρας 
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της επιχείρησης και εν τέλει της παραγωγικότητας. 

13.5 Πράσινη επιχειρηματικότητα για μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη
Οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι και είναι πλέον ευρέως γνωστό ότι το περιβάλλον 
διέρχεται κρίση, με τα στοιχεία συναφών ερευνών να είναι χαρακτηριστικά: αν ο παγκόσμιος 
πληθυσμός ακολουθούσε τα πρότυπα διαβίωσης των κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου, τότε 
θα χρειάζονταν τρεις πλανήτες σαν τη Γη για να καλυφθούν οι ανάγκες του. Αν πάλι ζούσαν 
ακολουθώντας τα καταναλωτικά πρότυπα του μέσου Αμερικανού θα χρειάζονταν πέντε! Με τις 
οικονομίες αναπτυσσόμενων χωρών όπως η Κίνα και η Ινδία να έχουν διαρκή ανοδική πορεία, 
κρίνεται επιβεβλημένη η αλλαγή του μοντέλου επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης με το 
κριτήριο της βιωσιμότητας να είναι κυρίαρχο.

Σε καμία άλλη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας οι περιβαλλοντικές προκλήσεις δεν ήταν 
τόσο έντονες. Αν και η διαχρονική εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας συνέβαλλε 
στη δημιουργία γνώσης και ικανοτήτων για πρωτοφανή οικονομική μεγέθυνση και (υλική) 
ευημερία, το περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι πιο έντονο από ποτέ. Στην είσοδο του 21ου 
αιώνα, η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι όπου το μέγεθος των επιπτώσεων της 
παγκόσμιας οικονομίας έρχεται σε αντιδιαστολή με την ικανότητα του πλανήτη να ανταπο-
κριθεί στις πιέσεις που δέχεται: είτε θα χρησιμοποιηθεί η σωρευμένη τεχνογνωσία για την 
αλλαγή του τρόπου αλληλεπίδρασής μας με το περιβάλλον ή το τελευταίο θα μεταβληθεί σε 
τέτοιο βαθμό που θα επηρεάσει δραστικά τη ζωή όλων μας.

Η βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή το μοντέλο εκείνο ανάπτυξης που ικανοποιεί τις παρούσες 
ανθρώπινες ανάγκες χωρίς να επηρεάζει αρνητικά την ευημερία και την ικανότητα των μελλο-
ντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες, έχει προσδιοριστεί ως η αλληλεπίδραση 
τριών διαφορετικών, αλλά ταυτόχρονα απόλυτα αλληλοεξαρτώμενων συστημάτων: του οικο-
νομικού, του κοινωνικού και του περιβαλλοντικού. Η επιδίωξη της βιώσιμης ανάπτυξης προϋ-
ποθέτει την οικονομική αποτελεσματικότητα ταυτόχρονα με την κοινωνική ευθυδικία και την 
περιβαλλοντική προστασία και διατήρηση (Giddings et al., 2002). 

Μεταξύ των επιμέρους θεωρητικών προσεγγίσεων που έχουν προταθεί για να αποσαφηνί-
σουν την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης είναι σημαντικό για τους σκοπούς του συγκεκριμένου 
κεφαλαίου να παρουσιαστεί το μοντέλο των έκκεντρων κύκλων για την αποτύπωση της σχέσης 
μεταξύ του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού συστήματος (βλ. σχήμα 4). Το συγκε-
κριμένο σχηματοποιημένο μοντέλο αναδεικνύει τη βαθιά εξάρτηση της οικονομικής δραστηρι-
ότητας και της κοινωνικής ευημερίας από την κατάσταση του περιβάλλοντος. Αντικατοπτρίζει 
δε ότι οι οικονομικές δραστηριότητες θα πρέπει να διενεργούνται στα πλαίσια που θέτει ο 
κοινωνικός ιστός (όπως αυτά διαγράφονται από το υπάρχον σύστημα αξιών (βλ. δικαιοσύνη) 
αμεροληψία, ελευθερία, κ.λ.π.), ταυτόχρονα όμως η οικονομική δραστηριότητα και κοινωνική 
ευημερία πρέπει να επιδιώκονται εντός των πεπερασμένων ορίων που έχουν τα βιοφυσικά 
συστήματα του πλανήτη τα οποία είναι απαραίτητα για την ανθρώπινη επιβίωση.



529

13 / Πράσινη επιχειρηματικότητα / Κωνσταντίνος Ευαγγελινός

Η επιχειρηματική δραστηριότητα, ως κύτταρο του οικονομικού συστήματος και της παραγωγής 
αγαθών και υπηρεσιών, έχει δραστικό ρόλο στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
χρηστής διαχείρισης του περιβάλλοντος. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι η νομοθεσία για το 
περιβάλλον αυξάνει σε πεδίο εφαρμογής (όπως και σε αριθμό διατάξεων/ρυθμίσεων), αλλά 
και τις πιέσεις ομάδων ενδιαφέροντος - καταναλωτών πάνω σε θέματα περιβαλλοντικής συνά-
φειας, τότε η μεμονωμένη επιχείρηση έχει σοβαρό κίνητρο να δραστηριοποιηθεί πιο ενεργά 

Σχήμα 4. Η σχέση αλληλεπίδρασης του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού 
συστήματος στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης, (σχήμα του συγγραφέα).

Περιβάλλον

Κοινωνία

Οικονομία

και να ενσωματώσει στη στρατηγική και τις πρακτικές της τον παράγοντα περιβάλλον.

Βασικές συνιστώσες της υπεύθυνης περιβαλλοντικής διαχείρισης με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη 
είναι η αρχή της πρόληψης και η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» που διατυπώθηκαν με σαφή-
νεια στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (Παγκόσμια Διακυβερνητική 
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, 1992).

Η αρχή της πρόληψης επισημαίνει ότι, με δεδομένο το υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας στην ακριβή 
πρόβλεψη της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, η πλέον συνετή προσέγγιση είναι η αποφυγή πολι-
τικών και πρακτικών που μπορεί να έχουν μη-βιώσιμα αποτελέσματα ή/και αρνητικό περιβαλ-
λοντικό αντίκτυπο. Η θεμελιώδης αυτή πρόταση θέτει τις ηθικές και πρακτικές βάσεις για την 
προστασία του περιβάλλοντος και προτείνει την ανάληψη δράσεων αντιμετώπισης της μόλυνσης, 
ακόμα και αν δεν υπάρχουν αδιάσειστα επιστημονικά δεδομένα για το μέγεθος της επίπτωσης με 
απώτερο στόχο την έγκαιρη πρόληψη της περιβαλλοντικής υποβάθμισης - ζημιάς.

Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», όπως είναι ευνόητο, υποδηλώνει ότι υπεύθυνος για μια δεδομένη 
περιβαλλοντική υποβάθμιση ή ζημιά είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που την προκάλεσε με τις 
δραστηριότητές του. Η συγκεκριμένη αρχή υπογραμμίζει τη δέσμευση που πρέπει να διέπει οποι-
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ονδήποτε πραγματοποιεί εν δυνάμει περιβαλλοντικά επιβλαβείς οικονομικές δραστηριότητες ώστε 
να προνοεί για την αποκατάσταση του τοπικού περιβάλλοντος στην πρότερη μορφή του. 

Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να ενσωματώνει τις συγκεκρι-
μένες αρχές στο κανονιστικό πλαίσιό της για το περιβάλλον (Europa, 2012). Για παράδειγμα, 
το «καθήκον» περιβαλλοντικής προστασίας έχει αρχίσει να υιοθετείται στη νομοθεσία για τη 
διαχείριση αποβλήτων, με τον παραγωγό αποβλήτων να είναι υποχρεωμένος εκ του νόμου 
να φροντίσει την ασφαλή τελική τους διάθεση. Ομοίως, νέοι ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων και 
εκτάσεων με μολυσμένο έδαφος μπορούν να απαιτήσουν από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη να 
πληρώσει το κόστος αποκατάστασης. Τέλος, η διευρυμένη ευθύνη των παραγωγών (Extended 
Producer Responsibility - EPR) προβλέπει ότι ο κατασκευαστής ενός προϊόντος φέρει σημαντικό 
βαθμό ευθύνης για τη διαχείριση του προϊόντος αφού παρέλθει ο χρήσιμος χρόνος ζωής του. 
Αυτοκίνητα και άλλα τροχοφόρα οχήματα, συσκευασίες καταναλωτικών προϊόντων, μπαταρίες 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα έχουν συμπεριληφθεί στις συγκεκριμένες νομοθετικές 
ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Emagazine, 2011).

Η σχέση αλληλεπίδρασης επιχειρηματικής δραστηριότητας και περιβάλλοντος στο πλαίσιο της 
βιώσιμης ανάπτυξης συχνά εκφράζεται με το μοντέλο της οικο-αποδοτικότητας (eco-efficiency) 
που συχνά ορίζεται και ως παραγωγικότητα ή αποδοτικότητα πόρων. Η οικο-αποδοτικότητα 
δηλώνει την επιδίωξη της κατά το δυνατό μεγαλύτερης χρησιμότητας ανά μονάδα πρώτης ύλης 
ή φυσικού/ενεργειακού πόρου. Ένα συχνό μέτρο οικο-αποδοτικότητας είναι η κατανάλωση 
καυσίμου εκφρασμένη σε χλμ ανά λίτρο. Ενώ η χιλιομετρική απόσταση εκφράζει τη χρησιμό-
τητα, η μονάδα μέτρησης του λίτρου ουσιαστικά δηλώνει τον όγκο του καυσίμου που χρειά-
ζεται για να επιτευχθεί αυτή η χρησιμότητα. 

Η οικο-αποδοτικότητα αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την επιχειρηματική δραστηρι-
ότητα (IISD, 2011b). Η χρησιμότητα του προϊόντος που προσφέρει η επιχείρηση είναι αυτό για 
το οποίο πληρώνουν οι καταναλωτές και οι πόροι που χρειάζονται για την παραγωγή του είναι 
ουσιαστικά το κόστος για να αποδοθεί αυτή η χρησιμότητα (π.χ. το κόστος του καυσίμου). Μια 
επιχειρηματική δραστηριότητα με συγκριτικά υψηλή οικο-αποδοτικότητα πετυχαίνει να είναι 
πιο κερδοφόρα και με χαμηλότερο κόστος (έναντι των ανταγωνιστών της) καθώς και να παρέχει 
αγαθά με την ίδια ή μεγαλύτερη χρησιμότητα. 

Ωστόσο, η επίτευξη αυξημένης οικο-αποδοτικότητας είναι κάτι που συνδέεται με τη βελτίωση της 
υπάρχουσας τεχνολογίας, η οποία είναι χρονοβόρα διαδικασία και με αβέβαια αποτελέσματα ως 
προς το κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί στη μαζική παραγωγή. Το Toyota Prius για παράδειγμα, 
παρουσιάζεται ως ένα αυτοκίνητο φιλικό προς το περιβάλλον, προηγμένης τεχνολογίας λειτουρ-
γικά, του οποίου η αποδοτικότητα καυσίμων δε διαφέρει σημαντικά από ένα αντίστοιχο αυτοκίνητο 
που κινείται με diesel και παρόλο που εκπέμπει λιγότερους αέριους ρύπους (περίπου το 66% CO

2 
ενός συμβατικού αυτοκινήτου) απέχει πολύ από ένα ικανοποιητικό επίπεδο οικο-αποδοτικότητας.

Ένα επιπλέον πρόβλημα της οικο-αποδοτικότητας νέων προϊόντων είναι η μείωση ή/και αντιστάθ-
μιση των οφελών που αναμένεται να ληφθούν από αυτά (φαινόμενο γνωστό και ως «rebound 
effect»). Αυτό συμβαίνει όταν η χρησιμοποίηση πράσινων προϊόντων, αντισταθμίζεται από την 
αυξανόμενη χρήση τους, δηλαδή όταν το μικρότερο κόστος της ενέργειας/πόρων προσφέρει 
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μεγαλύτερη οικονομική άνεση για αυξημένη κατανάλωση. Για παράδειγμα, έρευνες έχουν 
δείξει ότι οι λάμπες εξοικονόμησης τείνουν να αφήνονται περισσότερες ώρες αναμμένες από 
τις κοινές λάμπες και οι ιδιοκτήτες υβριδικών οχημάτων να διανύουν συγκριτικά μεγαλύτερες 
χιλιομετρικές αποστάσεις. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι για να έχει ουσιαστικά οφέλη η οικο-
αποδοτικότητα ενός προϊόντος θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και η συχνότητα κατανά-
λωσής του (Library of US Congress, 2001).

Το σχήμα 5 απεικονίζει ένα στοιχειώδες μοντέλο υλοποίησης μιας επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας. Όλα τα βέλη που εισέρχονται και εξέρχονται αντιπροσωπεύουν κόστη και περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, αντίστοιχα. Με το παραγόμενο προϊόν/υπηρεσία να αποτελεί την πηγή εισοδήματος 
για τον επιχειρηματία γίνεται φανερό ότι, καθώς ανέρχεται η παραγωγή, η ταυτόχρονη εξοικονό-
μηση πόρων και αποβλήτων (εισροών και εκροών) μπορεί να συμβάλλει στην κερδοφορία.

Το σχήμα 5 παρουσιάζει πως ένας μεγάλος αριθμός επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αθροιστικά 
διαμορφώνει μια αλυσίδα παραγωγής (Landlearn, 2012). Πρωτογενείς επιχειρήσεις που αντλούν τις 
πρώτες ύλες τους από τη Γη τείνουν να είναι και οι πιο περιβαλλοντικά επιβλαβείς. Για παράδειγμα, 
η εξόρυξη χαλκού προϋποθέτει την ανασκαφή πολλαπλάσιων ποσοτήτων εδάφους και αδρανών 
υλικών. Για 1 κιλό χαλκού αναλογούν 50 - 200 κιλά αποβλήτων και 50 - 100 MJ ενέργειας, αρκετής για 
να ανάψει 1 λάμπα 100 MW για περισσότερες από 10 ημέρες. Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος 

Σχήμα 5. Διαδικασία παραγωγής επιχειρηματικής δραστηριότητας  
και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, (σχήμα του συγγραφέα).

ύπαρξης της ανακύκλωσης αγαθών, των οποίων ο χρόνος ζωής τους έχει παρέλθει: είναι σημαντική – 
αντισταθμίζει τα πιο επιβαρυντικά για το περιβάλλον στάδια παραγωγής ενός προϊόντος. 

Οι δευτερογενείς (μεταποιητικές) επιχειρηματικές δραστηριότητες τείνουν να είναι και αυτές 
δραστικά επιβαρυντικές για το περιβάλλον. Οι τριτογενείς (εμπόριο, υπηρεσίες) αν και έχουν 
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τις λιγότερες επιπτώσεις αντιμετωπίζουν ένα σημαντικό πρόβλημα: με την αύξηση της ζήτησης 
για πιο φιλικά προς το περιβάλλον αγαθά οι επιπτώσεις των προϊόντων/υπηρεσιών που εμπο-
ρεύονται - προσφέρουν βρίσκονται έξω από τη σφαίρα άμεσου ελέγχου τους. Αντιστρόφως, σε 
μια αλυσίδα παραγωγής που καθόλα τα στάδιά της ακολουθεί περιβαλλοντικά ήπιες πρακτικές, 
το τελικό προϊόν που πωλείται στον τελικό καταναλωτή μπορεί να χαρακτηριστεί με ασφάλεια 
«πράσινο».  

Τα περιβαλλοντικά οφέλη και η οικο-αποδοτικότητα ενός προϊόντος μπορούν να εξεταστούν 
ως το άθροισμα των πράσινων πρακτικών που εφαρμόζονται στο κάθε επιμέρους στάδιο παρα-
γωγής. Για παράδειγμα, ένα προϊόν που στην αλυσίδα παραγωγής του χρειάζεται 10 στάδια 
για να ολοκληρωθεί, αν επιτευχθεί μια μείωση της τάξης του 20% στους πόρους που χρειάζο-
νται σε κάθε στάδιο τότε αθροιστικά η εξοικονόμηση πόρων που θα πραγματοποιηθεί είναι 
περίπου 89%. Συνεπώς, εφαρμόζοντας μικρής κλίμακας και εύκολα υλοποιήσιμες πράσινες 
παρεμβάσεις σε κάθε βήμα της παραγωγικής αλυσίδας μπορούν να οδηγήσουν σε μια τελική 
αξιοσημείωτη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης. 

Με στόχο η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης να γίνει πιο λειτουργική, έχει επισημανθεί η μετα-
τροπή του γραμμικού συστήματος παραγωγής του σχήματος 6 σε κλειστό σύστημα, όπου οι 
επιμέρους δραστηριότητες στην αλυσίδα παραγωγής δε θεωρούνται απομονωμένες αλλά στενά 
αλληλένδετες. Σε ένα τέτοιο κλειστό σύστημα (βλ. σχήμα 7), άχρηστα υλικά κάποιου φορέα μετα-
τρέπονται σε πόρο κάποιου άλλου. Τα απόβλητα, δηλαδή μιας παραγωγικής δραστηριότητας, 
μετατρέπονται σε ένα σημαντικό πόρο κάποιας άλλης και υπό αυτό το πρίσμα καθίσταται οικο-
νομικά συμφέρουσα η αξιοποίησή τους στην παραγωγή νέων αγαθών, ως εναλλακτικές πρώτες 
ύλες ή καύσιμα. Αυτή η αντίληψη της έχει σήμερα υιοθετηθεί από πολλές επιχειρήσεις σε όλο 
τον κόσμο στα πλαίσια της βιομηχανικής οικολογίας, μιας προσέγγισης διαχείρισης της ρύπανσης 
και περιορισμού της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που στηρίζεται στην ισορροπία της φύσης 
όπου η συνεργασία των ειδών οδηγεί σε μια αέναη μετατροπή των αποβλήτων σε ενέργεια και 
πρώτη ύλη (The Energy Blog, 2007).

Στην προσπάθεια ορθού χειρισμού των παραπροϊόντων της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
και σε εναρμόνιση με την αειφόρο ανάπτυξη, έχει αναπτυχθεί η προσέγγιση της ιεράρχησης 
των αποβλήτων βάσει της βέλτιστης μεθόδου διαχείρισής τους με κριτήριο την ελαχιστοποίηση 
της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης (βλ. σχήμα 8). 

Ξεκινώντας από τη βάση της πυραμίδας, οι επιμέρους επιλογές διαχείρισης των αποβλήτων είναι:

• Η τελική απόθεση υπολειμμάτων της παραγωγικής διαδικασίας σε χώρους υγειονο-

Σχήμα 6. Ο κύκλος ζωής ενός αγαθού, (σχήμα του συγγραφέα).
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μικής ταφής, που αποτελεί τη λιγότερο επιθυμητή πρακτική, η οποία θα πρέπει να 
ακολουθείται αφού έχουν αποκλειστεί όλες οι άλλες λύσεις. Σε ένα πλαίσιο χρηστής 
διαχείρισης αποβλήτων, το ποσοστό των παραπροϊόντων που ακολουθεί τη συγκε-
κριμένη «οδό» θα είναι το συγκριτικά μικρότερο έναντι των άλλων πρακτικών.

Σχήμα 8. Ιεράρχηση επιλογών διαχείρισης αποβλήτων, (σχήμα του συγγραφέα).

Πρόληψη

Ελαχιστοποίηση

Επαναχρησιμοποίηση

Ανακύκλωση

Ανάκτηση ενέργειας από απόβλητα

Τελική διάθεση (ταφή υπολειμμάτων)

Σχήμα 7. Το κλειστό σύστημα παραγωγής, (σχήμα του συγγραφέα).
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• Η ενεργειακή ανάκτηση από απόβλητα αποτρέπει την έκλυση μεθανίου στην ατμό-
σφαιρα μετατρέποντας τον άνθρακα που περιέχουν οι ύλες σε CO2 και παράγοντας 
θερμική ή/και ηλεκτρική ενέργεια. 

• Η ανακύκλωση των προϊόντων, όπου απόβλητα μετατρέπονται σε υλικά - ουσίες 
που θα χρησιμοποιηθούν εκ νέου στην παραγωγική διαδικασία. 

• Η επαναχρησιμοποίηση υλών, όπου συσκευασίες/εξαρτήματα των προϊόντων 
χρησιμοποιούνται ξανά (π.χ. επαναχρησιμοποίηση των γυάλινων μπουκαλιών). 

• Ο περιορισμός και η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων που μπορεί να επιτευχθεί με 
καλύτερη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού ή/και τον αυστηρότερο έλεγχο 
των διαδικασιών παραγωγής ή/και τη βελτίωση της παραγωγικότητας που προσωπικού.

• Η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, που αποτελεί την πιο επιθυμητή πρακτική 
αλλά ταυτόχρονα και την πιο δύσκολη να επιτευχθεί καθώς απαιτεί δραστικές 
αλλαγές με τον (επανα)σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας, να είναι η βασική 
προϋπόθεση.

13.6 Case study: Η ομάδα παραγωγών ΝΗΛΕΑΣ
Η ομάδα παραγωγών ΝΗΛΕΑΣ απαρτίζεται από ελαιοπαραγωγούς που δραστηριοποιούνται 
στο Νομό Μεσσηνίας και ξεκίνησαν από το 2004 να συνδυάζουν την επιχειρηματικότητα της 
γεωργίας με την προστασία του περιβάλλοντος. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 
που εφαρμόζει ο συνεταιρισμός, έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 και 
ακολούθως υιοθετήθηκε στα πλαίσια του κανονισμού EMAS η δημοσιοποίηση της περιβαλλο-
ντικής του επίδοσης. Το επιχειρηματικό όραμα του ΝΗΛΕΑ συνοψίζεται στο δίπτυχο «βελτίωση 
του οικονομικού αποτελέσματος της ελαιοκαλλιέργειας για τον παραγωγό, με τη μέγιστη 
δυνατή μέριμνα για το περιβάλλον». Η ομάδα παραγωγών του θεωρεί την οικονομική βιωσι-
μότητα της ελαιοκαλλιέργειας ως την αναγκαία συνθήκη για τη διατήρηση της ευεργετικής 
επίδρασης των ελαιώνων στο περιβάλλον, για την αποτροπή της εγκατάλειψης της υπαίθρου 
και την ερημοποίηση του εδάφους. 

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του ΝΗΛΕΑ εφαρμόζεται στην πρώτη φάση της γεωρ-
γικής παραγωγής, στον αγρό. Οι επιπτώσεις της ελαιοκαλλιέργειας στο περιβάλλον εκτιμώνται 
βάσει της επικινδυνότητας των πρακτικών που εφαρμόζονται από παραγωγούς του συνεταιρισμού 
(βλ. λίπανση, κλάδεμα, σκάψιμο, ψεκασμοί, πότισμα, συγκομιδή). Η παραγωγή ελέγχεται με τη 
συνδρομή δυο γεωπόνων που συντονίζουν και τις μετρήσεις που πραγματοποιούν οι παραγωγοί 
και συμβάλουν στη διαρκή κατάρτιση των τελευταίων. Για κάθε ελαιώνα καταρτίζεται μια έκθεση 
(Δελτίο Επίδοσης), που περιλαμβάνει τους βασικότερους δείκτες για το περιβάλλον, αλλά και στοι-
χεία για την παραγωγή καθαυτή και τη βιωσιμότητα της συγκεκριμένης ελαιοκαλλιέργειας.

Ο επιχειρηματικός στόχος του ΝΗΛΕΑ συνοψίζεται στη διάθεση ελαιολάδου που ανταποκρί-
νεται στις προδιαγραφές Τροφίμων Υψηλής Περιβαλλοντικής Ποιότητας που ικανοποιούν 
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εξίσου τα ακόλουθα κριτήρια:

• Σημαντική περιβαλλοντική επίδοση κατά τη διαδικασία παραγωγής με ελάχιστη 
χρήση πόρων (αγροχημικών, νερού και ενέργειας ανά κιλό ελαιολάδου).

• Κατάλοιπα φυτοπροστατευτικών ουσιών κάτω από το όριο ανίχνευσης (με όριο 
ποσοτικού προσδιορισμού το 0,01mg/kg για κάθε δραστική ουσία).

• Σημαντική υπεροχή ποιότητας ως προς ειδικούς δείκτες για την ποιότητα του ελαιο-
λάδου (σε σύγκριση με τις τιμές για το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο).

Η περιβαλλοντική πολιτική του συνεταιρισμού, που είναι δεσμευτική για όσους παραγωγούς 
εγγράφονται σε αυτόν, είναι η ακόλουθη:

«Στην προσπάθειά μου για αριστοποίηση των αποδόσεων να λαμβάνω ατομικά και συλλο-
γικά μέτρα πρόληψης ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι από κάθε δραστηριότητα μου που 
σχετίζεται με το περιβάλλον, όπως η ρύπανση από τη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, 
πυρκαγιά, εξάντληση φυσικών πόρων (υπεράντληση), διάβρωση του εδάφους και οποιαδήποτε 
ποιοτική υποβάθμιση του προϊόντος.

Να παίρνω επαρκή μέτρα για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και του προϊόντος και να χρησιμοποιώ 
τις εισροές (αγροχημικά, ενέργεια και νερό άρδευσης) με ορθολογικό τρόπο, στο ελάχιστο δυνατό 
προκειμένου να διασφαλίσω το μέγιστο της παραγωγής μου στο συγκεκριμένο περιβάλλον.

Να τηρώ τη σχετική νομοθεσία και τις συμβατικές μου υποχρεώσεις σε ότι σχετίζεται με το 
περιβάλλον και την ποιότητα του προϊόντος και θα διαθέτω στον καταναλωτή.

Να συμμορφώνομαι με τις υποδείξεις των επιβλεπόντων γεωπόνων όσον αφορά στη συγκο-
μιδή, μεταφορά και έκθλιψη του ελαιοκάρπου, ώστε να επιτυγχάνεται το μέγιστο των οργανο-
ληπτικών ιδιοτήτων στο παραγόμενο προϊόν.

Να ανταποκρίνομαι στις προσδοκίες των αγοραστών για αξιόπιστη προσφορά προϊόντος 
σταθερής ποιότητας που έχει παραχθεί με το μέγιστο δυνατό σεβασμό στο περιβάλλον».

Με κεντρικό άξονα αυτή την πολιτική οι παραγωγοί του ΝΗΛΕΑ, κατάφεραν να βελτιώσουν 
τους περιβαλλοντικούς δείκτες επίδοσης του συνεταιρισμού. Σημαντικές βελτιώσεις στην περι-
βαλλοντική επίδοση (2006 - 2007) του ΝΗΛΕΑ υπήρξαν:

• Η αύξηση από 5% σε 30% επί του συνόλου των καλλιεργήσιμων εκτάσεων που 
εφαρμόζονται φυσικές μέθοδοι, αντί χημικών, για ζιζανιοκτόνα.

• Η επίτευξη του 100% της ποσότητας ελαιολάδου με μη ανιχνεύσιμα κατάλοιπα 
φυτοφαρμάκων.

• Η επέκταση της βιολογικής καλλιέργειας από 12 καλλιεργητές και 60,6 στρέμματα 
σε 20 καλλιεργητές και 100 στρέμματα.

Ήδη από τον Αύγουστο του 2009, η περίπτωση του ΝΗΛΕΑ φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το EMAS ως «καλή πρακτική» πράσινης γεωργίας καθώς αποτελεί και 
την πρώτη απόπειρα που εγγράφηκε για περιβαλλοντική διαχείριση στην πρωτογενή παραγωγή. 
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13.7 Σύνοψη

Εισαγωγή
• Σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η τρύπα του 

όζοντος, η όξινη βροχή, η ερημοποίηση, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η ρύπανση/
μόλυνση των υδάτινων πόρων, η υπερεκμετάλλευση ανανεώσιμων πόρων όπως τα 
δάση ή τα αλιεύματα, χρήζουν αποτελεσματικής αντιμετώπισης.

• Η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει δραστικό ρόλο στην προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της χρηστής διαχείρισης του περιβάλλοντος. 

• Οι διεθνείς τάσεις της οικονομίας δείχνουν το δρόμο προς το «πρασίνισμα» της 
επιχειρηματικότητας με την εκμετάλλευση συναφών ευκαιριών που αναδεικνύο-
νται και την ταυτόχρονη αντιμετώπιση συνεπαγόμενων δυνητικών κινδύνων που 
ενέχει η περιβαλλοντικά ανεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Κράτος, καταναλωτές και περιβαλλοντικό πρόβλημα
• Μια γενική διάκριση για τις επιμέρους διαστάσεις της περιβαλλοντικής πολιτικής 

του κράτους είναι μεταξύ των παραδοσιακών κανονιστικών ρυθμίσεων «διαταγών 
και ελέγχου» (command and control regulation), οικονομικών εργαλείων (market-
based instruments) και εθελοντικών εργαλείων για την «εσωτερίκευση» του εξωτε-
ρικού περιβαλλοντικού κόστους (voluntary instruments).

• Οι καταναλωτές μπορούν να συμβάλλουν δραστικά στην αντιμετώπιση της περι-
βαλλοντικής υποβάθμισης.

• Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
ενός προϊόντος καθόλη τη διάρκεια ζωής του (σχεδιασμός, παραγωγή, συσκευ-
ασία, χρήση και τελική διάθεση), καθώς κάθε στάδιο ενέχει ευκαιρίες όχι μόνο να 
προστατευτεί το περιβάλλον αλλά και να επωφεληθεί η επιχείρηση από τις θετικές 
στάσεις/αντιλήψεις των καταναλωτών για την περιβαλλοντική προστασία.

Πράσινη επιχειρηματικότητα: ευκαιρίες και κίνδυνοι
• Η πράσινη επιχειρηματικότητα μπορεί να προσδώσει άμεσα και έμμεσα οφέλη στο 

εσωτερικό του οργανισμού αλλά και διαφοροποίηση στην αγορά με παράλληλη 
εκμετάλλευση νέων και αναδυόμενων αγορών.

• Ωστόσο, ενέχει και εν δυνάμει κινδύνους που μπορεί να οδηγήσουν το όλο επιχει-
ρηματικό εγχείρημα σε αποτυχία. 

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)
• Ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επιτρέπει μια ολοκληρωμένη προσέγ-

γιση για την περιβαλλοντική επίδοση και διασφαλίζει ότι η επιχειρηματική δραστη-
ριότητα καταρχάς συμμορφώνεται με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και τη 
νομοθεσία.
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• Η υιοθέτηση και υλοποίηση ενός ΣΠΔ αποτελεί μια περιοδική διαδικασία με άξονα 
τη διαρκή βελτίωση και έχει καθαρά εθελοντικό χαρακτήρα αλλά θα πρέπει να περι-
λαμβάνει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία.

•  Η «οικογένεια» προτύπων ISO 14000 αποτελεί σήμερα τη de facto προσέγγιση στα 
προτυποποιημένα ΣΠΔ. 

• Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτυχθεί ο Κανονισμός EMAS (Eco-Management and 
Audit Scheme) που θεωρείται πιο απαιτητικό πρότυπο ΣΠΔ από το αντίστοιχο του 
οργανισμού ISO, το ISO 14001, με το τελευταίο να θεωρείται συχνά ως «προθά-
λαμος» για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού προτύπου. 

Πράσινη επιχειρηματικότητα για μια πιο βιώσιμη ανάπτυξη
• Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει προσδιοριστεί ως η αλληλεπίδραση τριών διαφορετικών 

αλλά ταυτόχρονα απόλυτα αλληλοεξαρτώμενων συστημάτων: του οικονομικού, 
του κοινωνικού και του περιβαλλοντικού και προϋποθέτει την οικονομική αποτε-
λεσματικότητα ταυτόχρονα με την κοινωνική ευθυδικία και την περιβαλλοντική 
προστασία και διατήρηση.

• Βασικές συνιστώσες της υπεύθυνης περιβαλλοντικής διαχείρισης με στόχο τη 
βιώσιμη ανάπτυξη είναι η αρχή της πρόληψης και η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

• Η σχέση αλληλεπίδρασης επιχειρηματικής δραστηριότητας και περιβάλλοντος στο 
πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης συχνά εκφράζεται με το μοντέλο της οικο-αποδο-
τικότητας (eco-efficiency) που συχνά ορίζεται και ως παραγωγικότητα ή η αποδοτι-
κότητα πόρων δραστηριότητας. 

• Με στόχο η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης να γίνει πιο λειτουργική, έχει επιση-
μανθεί η μετατροπή των γραμμικών συστημάτων παραγωγής σε κλειστά συστή-
ματα, όπου οι επιμέρους δραστηριότητες στην αλυσίδα παραγωγής δε θεωρούνται 
απομονωμένες αλλά στενά αλληλένδετες. 

• Στην προσπάθεια ορθού χειρισμού των παραπροϊόντων της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και σε εναρμόνιση με την αειφόρο ανάπτυξη έχει προταθεί η 
προσέγγιση της ιεράρχησης των αποβλήτων βάσει της βέλτιστης μεθόδου διαχεί-
ρισής τους με κριτήριο την ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. 
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I. Λεξικό όρων
Βιώσιμη ανάπτυξη: το μοντέλο εκείνο ανάπτυξης που ικανοποιεί τις παρούσες ανθρώπινες 
ανάγκες χωρίς να επηρεάζει αρνητικά την ευημερία και την ικανότητα των μελλοντικών γενεών 
να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.

Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»: δηλώνει ότι υπεύθυνος για μια δεδομένη περιβαλλοντική 
υποβάθμιση ή ζημιά είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που την προκάλεσε με τις δραστηριό-
τητές του.

Η αρχή της πρόληψης: επισημαίνει ότι με δεδομένο το υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας στην 
ακριβή πρόβλεψη της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, η πλέον συνετή προσέγγιση είναι η 
αποφυγή πολιτικών και πρακτικών που μπορεί να έχουν μη-βιώσιμα αποτελέσματα ή/και αρνη-
τικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 

Κλειστό σύστημα παραγωγής: το παραγωγικό σύστημα όπου οι επιμέρους δραστηριό-
τητες στην αλυσίδα παραγωγής δε θεωρούνται απομονωμένες αλλά στενά αλληλένδετες και 
άχρηστα υλικά (απόβλητα) μιας παραγωγικής δραστηριότητας μετατρέπονται σε ένα σημα-
ντικό πόρο κάποιας άλλης και υπό αυτό το πρίσμα καθίστανται οικονομικά συμφέρουσα η 
αξιοποίησή τους στην παραγωγή νέων αγαθών, ως εναλλακτικές πρώτες ύλες ή καύσιμα.

Οικο-αποδοτικότητα: δηλώνει την επιδίωξη της κατά το δυνατόν μεγαλύτερης χρησιμότητας 
ανά μονάδα πρώτης ύλης ή φυσικού/ενεργειακού πόρου.

Περιβαλλοντική πολιτική: μια δήλωση που αποτυπώνει τις γενικές αρχές που ακολουθεί και 
τις προθέσεις μιας επιχείρησης σε σχέση με την προαγωγή της περιβαλλοντικής της επίδοσης. 

Πράσινη επιχειρηματικότητα: η επιχειρηματική δραστηριότητα που λειτουργεί και αναπτύσ-
σεται με κεντρικό άξονα την περιβαλλοντική προστασία και τη διατήρηση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος.

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ): μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που παρέχει 
σε ένα επιχειρηματικό οργανισμό το πλαίσιο για την αναγνώριση, αξιολόγηση, διαχείριση και 
βελτίωση της περιβαλλοντικής του επίδοσης. 

Greenwash: το φαινόμενο μια επιχείρηση να προβάλλει μια φιλοπεριβαλλοντική δημόσια 
εικόνα η οποία απέχει σημαντικά από την πραγματικότητα και τις πρακτικές που ο οργανισμός 
ακολουθεί.
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II. Eρωτήσεις κεφαλαίου
1. Τι ονομάζεται «Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης»;

α) Η διαχείριση κάθε διάστασης της επιχειρηματικής δραστηριότητας που μπορεί να 
έρθει σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.

β) Ένα σύστημα που απαρτίζεται από κάθε τμήμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
που μπορεί να έχει μια ή περισσότερες συνέπειες στις βιοφυσικές λειτουργίες του 
περιβάλλοντος.

γ) Μέρος του συνολικού συστήματος διαχείρισης μιας επιχείρησης που αναφέρεται στη 
δομή, το σχεδιασμό, τις πρακτικές, τις διαδικασίες και τους πόρους που είναι απαραίτητα 
για την αποτελεσματική υλοποίηση, παρακολούθηση και ανασκόπηση της ακολουθού-
μενης περιβαλλοντικής πολιτικής.

δ) Μια αποσπασματική προσέγγιση μείωσης της περιβαλλοντικής ζημιάς που προκα-
λείται από την επιχειρηματική λειτουργία.

2. Ποιο είναι το βασικό μειονέκτημα των κανονιστικών ρυθμίσεων «διαταγών και ελέγχου» 
(command and control regulation) που μπορεί να εφαρμόζει ένα κράτος στη χάραξη περιβαλ-
λοντικής πολιτικής;

α) Θεωρούνται ανεπαρκή για σύνθετα περιβαλλοντικά προβλήματα.

β) Η συγκεκριμένη προσέγγιση θεωρείται άκαμπτη καθώς υποδεικνύει στις επιχειρήσεις 
συγκεκριμένες πρακτικές και συγκεκριμένους τρόπους υλοποίησής τους (για να υπάρ-
χουν τα επιθυμητά αποτελέσματα) που πρέπει αυστηρά να ακολουθηθούν. 

γ) Δεν παρέχουν κίνητρα στις επιχειρηματικές μονάδες να λειτουργήσουν με πρωτοβου-
λίες που ξεπερνούν τη νομοθετική συμμόρφωση. 

δ) Όλα τα παραπάνω.

3. Ποιες από τις παρακάτω είναι ενδεχόμενες ευκαιρίες που ενέχει η πράσινη επιχειρηματικό-
τητα και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην ανάληψη συναφών δράσεων;

α) Διαφοροποίηση προϊόντος/υπηρεσίας. 

β) Βελτίωση δημόσιας εικόνας.

γ) Μειωμένο κόστος.

δ) Όλα τα παραπάνω.
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4. Ποιο είναι το βασικότερο μέσο έκφρασης της στρατηγικής της επιχείρησης σε σχέση με το 
περιβάλλον;

α) Η περιβαλλοντική πολιτική του οργανισμού.

β) Η αναγνώριση των σημαντικών περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων της επιχείρησης.

γ) Ο προσδιορισμός των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων της επιχείρησης.

δ) Η πολιτική παρακολούθησης και ανασκόπησης του ΣΠΔ.

5. Ποια πρέπει να είναι η περισσότερο επιθυμητή επιλογή στη διαχείριση των αποβλήτων της 
επιχείρησης;

α) Η τελική απόθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής.

β) Η ανακύκλωση προϊόντων. 

γ) Η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων.

δ) Η επαναχρησιμοποίηση υλικών. 
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Περίληψη
Στόχος του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει στον αναγνώστη ένα γενικό πλαίσιο 
γύρω από την έννοια της υπευθυνότητας στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Η Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) έχει λάβει εξέχουσα σημασία σε επίπεδο ευρωπαϊκής - και όχι μόνο - 
πολιτικής και επομένως είναι μια συνιστώσα της επιχειρηματικής συμπεριφοράς που δεν πρέπει 
να αγνοείται ή να παραβλέπεται. Αντιθέτως, αν προσεγγιστεί με τρόπο συστηματικό και συνεπή 
μπορεί να αποτελέσει μια πολυδιάστατη παράμετρο μακροχρόνιας ανάπτυξης της επιχείρησης 
αλλά ταυτοχρόνως και ένα μέσο βελτίωσης της ποιότητας ζωής του ευρύτερου κοινωνικού 
συνόλου. 

Λέξεις-κλειδιά: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), ενδιαφερόμενα μέρη, Οικουμενικό Σύμφωνο, 
Global Reporting Initiative, ISO 26000, ουσιαστικά θέματα κοινωνικής ευθύνης.

Μαθησιακοί στόχοι κεφαλαίου
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κεφαλαίου, ο/η αναγνώστης/στρια θα:

α) γνωρίζει τις διάφορες συνιστώσες της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων,

β) κατανοεί τον τρόπο οργάνωσης των διαδικασιών επιλογής των ουσιαστικών θεμάτων 
κοινωνικής ευθύνης που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η επιχείρηση,

γ) είναι ικανός/ή να σχεδιάζει συναφείς πρακτικές.
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14.1 Εισαγωγή 
Η οικονομική δραστηριότητα υπό το πρίσμα της πράσινης επιχειρηματικότητας έχει τις θεωρη-
τικές της βάσεις στο ευρύτερο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Corporate Social 
Responsibility - CSR). Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί την έννοια ομπρέλα των 
πολιτικών και πρακτικών που μια επιχείρηση σχεδιάζει και υλοποιεί με στόχο τη βελτίωση της 
μη-χρηματοοικονομικής (κοινωνικής και περιβαλλοντικής) της επίδοσης. Αν και δεν αποτελεί 
νεοσύστατη έννοια άρχισε να γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής ατζέντας επιχει-
ρήσεων ανά τον κόσμο από τη δεκαετία του 1990 και να προωθείται δυναμικά από διεθνείς 
οργανισμούς, κυβερνητικούς φορείς, αλλά και φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Στη μετα-
βολή αυτή συνέβαλλαν καθοριστικές περιπτώσεις επιχειρηματικής ανευθυνότητας, περιβαλλο-
ντικών ατυχημάτων, λογιστικών σκανδάλων (π.χ. οι περιβαλλοντικές καταστροφές στο Bhopal 
και του Exxon Valdez στην Αλάσκα, τα σκάνδαλα των εταιρειών Enron, WorldCom και Parmalat, 
οι κατηγορίες σε βάρος της Nike για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων). Τέτοια περι-
στατικά συντέλεσαν για τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου, των αξιών και του τρόπου με τον 
οποίο πρέπει να διενεργείται η επιχειρηματική δραστηριότητα με βασική προτεραιότητα την 
ευημερία του (κοινωνικού) συνόλου.

Μέχρι τη δεκαετία του ’70, η επικρατούσα άποψη ήταν ότι η επιχειρηματική δραστηριό-
τητα είναι υπεύθυνη μόνο απέναντι στους φορείς που της παρέχουν κεφάλαια (επενδυτές 
– μετόχους – χρηματοδότες). Ο οικονομολόγος Milton Friedman υπήρξε ο βασικός υποστηρι-
κτής αυτής της ιδέας, υποστηρίζοντας ότι ο μοναδικός σκοπός της επιχείρησης είναι η μεγι-
στοποίηση του κέρδους. Ωστόσο με την έξαρση παγκόσμιων περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
προβλημάτων μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση ήρθε στο προσκήνιο των εργαλείων επιχειρημα-
τικής στρατηγικής, με την επιχειρηματική υπευθυνότητα να συνδέεται με ευρύτερους στόχους, 
όπως η «τρισδιάστατη» επίδοση (triple-bottom-line, δηλαδή οικονομική-κοινωνική-περιβαλλο-
ντική επίδοση) και οι καλές σχέσεις με όλους τους κοινωνικούς εταίρους της επιχείρησης. Ο 
θεωρητικός Archie B. Carroll υπήρξε από τους βασικότερους υποστηρικτές αυτής της άποψης 
διατυπώνοντας την ΕΚΕ ως μια πυραμίδα με τέσσερις βασικές συνιστώσες (βλ. σχήμα 1):

1. Την οικονομική υπευθυνότητα, τη βάση της πυραμίδας και την πρωταρχική ευθύνη 
που φέρει ένας επιχειρηματικός οργανισμός. Αναφέρεται στο ζωτικής σημασίας 
στόχο που πρέπει να έχει μια επιχειρηματική δραστηριότητα: να παράγει ποιοτικά 
προϊόντα που καλύπτουν τις καταναλωτικές ανάγκες και την αγοραία ζήτηση και να 
τα προσφέρει σε τιμή που θα της αποφέρει κέρδος – να διατηρεί τη λειτουργική της 
αποδοτικότητα και την ανταγωνιστική της θέση στην αγορά.

2. Την υπευθυνότητα έναντι του νομοθετικού πλαισίου. Η επιχειρηματική δραστηριό-
τητα θα πρέπει να επιδιώκει τους οικονομικούς της στόχους πάντα με συμμόρφωση 
στους νόμους, οι οποίοι ουσιαστικά ενσωματώνουν και αντανακλούν τις θεμελιώ-
δεις αρχές της κοινωνικά δίκαιης (επιχειρηματικής - οικονομικής) συμπεριφοράς.

3. Η ηθική υπευθυνότητα. Αντανακλά τις προσδοκίες της κοινωνίας για τη χρηστή επιχει-
ρηματική δραστηριότητα που ξεπερνούν την απλή νομοθετική συμμόρφωση. Καλύπτει 
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όλους εκείνους τους άτυπους κανόνες και νόρμες, τις ηθικές αξίες και δικαιώματα που 
σκιαγραφούν το τι θεωρούν δίκαιο και ορθό οι διάφοροι κοινωνικοί εταίροι.

4. Η φιλανθρωπική υπευθυνότητα, που αναφέρεται σε εθελοντικές δράσεις ή σε 
πρακτικές που εναπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια ενός επιχειρηματικού οργα-
νισμού αποσκοπώντας στη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας. Είναι δράσεις που 
καθιστούν την επιχείρηση ένα «καλό κοινωνικό εταίρο» που έχει συνειδητοποιήσει 
τον κοινωνικό του ρόλο.

Σχήμα 1. Η πυραμίδα της ΕΚΕ. Πηγή: Carroll, 1991.

Φιλανθρωπική υπευθυνότητα 

Η επιχείρηση πρέπει να ασκεί τη διακριτική 
της ευχέρεια και να συμβάλλει στη βελτίωση 

της ποιότητας ζωής του συνόλου με τη 
διάθεση πόρων προς αυτή την κατεύθυνση.

Ηθική υπευθυνότητα 

Προσήλωση στους άτυπους κανόνες και νόρμες, 
τις ηθικές αξίες και δικαιώματα που σκιαγραφούν 
το τι θεωρεί δίκαιο και ορθό το κοινωνικό σύνολο.

Υπευθυνότητα έναντι του  
νομοθετικού πλαισίου

Η επιχείρηση πρέπει τηρεί τους νόμους  
που εκφράζουν την άποψη της  
κοινωνίας για το τι είναι δίκαιο.

Οικονομική υπευθυνότητα

Η επιχείρηση πρέπει να είναι κερδοφόρα.  
Ο βασικός σκοπός της επιχείρησης βάσει του 

οποίου δομούνται οι υπόλοιπες διαστάσεις ΕΚΕ.
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Μέσα στα χρόνια αναρίθμητοι ορισμοί έχουν δοθεί για να αποσαφηνίσουν την ιδιαίτερα περιε-
κτική έννοια της ΕΚΕ. Το Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (World 
Business Council for Sustainable Development - WBCSD) την ορίζει ως: 

«Η δέσμευση των επιχειρήσεων να συμβάλλουν στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, σε συνερ-
γασία με τους εργαζομένους τους, τις οικογένειές τους, την τοπική κοινότητα και την ευρύτερη 
κοινωνία, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους».

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα που έχει ενεργό ρόλο στην προώθηση της ΕΚΕ στην Ευρώπη για σχεδόν 
2 δεκαετίες έχει δώσει τον πιο ευρέως διαδεδομένο ορισμό μέσα από την Πράσινη Βίβλο για 
την ΕΚΕ που δημοσίευσε το 2001 και σκοπό είχε τη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για 
την ανάπτυξη της ΕΚΕ:

«(...) η έννοια κατά την οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
ανησυχίες στη λειτουργία τους και στην επικοινωνία τους με τις ομάδες ενδιαφέροντος τους σε 
εθελοντική βάση».

Τον Οκτώβριο του 2011, δέκα χρόνια μετά την Πράσινη Βίβλο, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα ανανεώ-
νοντας τη στρατηγική της για την ΕΚΕ, διατύπωσε τον ακόλουθο ορισμό:

«Η ευθύνη των επιχειρήσεων για τις επιπτώσεις τους στο κοινωνικό σύνολο».

Οι παραπάνω ορισμοί υποδεικνύουν ότι η ΕΚΕ είναι ουσιαστικά πολυδιάστατη, καθώς καλύ-
πτει στοιχεία της επιχειρηματικής συμπεριφοράς όπως αυτά που αναφέρονται ακολούθως:

• Στο σεβασμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο στο εσωτερικό 
όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού - της επιχείρησης.

• Σε καλές πρακτικές διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων – εργασιακές πρακτικές (όπως η 
εκπαίδευση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων, η προαγωγή της διαφο-
ρετικότητας, της ισότητας των δυο φύλων, η υγεία και η ασφάλεια).

• Στη χρηστή περιβαλλοντική διαχείριση και ελαχιστοποίηση της περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης.

• Σε πολιτικές και πρακτικές για την αντιμετώπιση της διαφθοράς και δωροδοκίας.

• Στη στήριξη και ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

• Στη διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

• Στην κοινωνικά υπεύθυνη διαφήμιση και μάρκετινγκ.

• Στη διάχυση πρακτικών ΕΚΕ στην εφοδιαστική αλυσίδα της επιχείρησης.

• Στη διαφάνεια και λογοδοσία της επιχείρησης προς όλους τους κοινωνικούς της 
εταίρους.

Όλες αυτές οι πρακτικές προβάλλουν τη στενή σχέση της επιτυχίας της επιχείρησης με την 
ικανοποίηση των προσδοκιών και απαιτήσεων μιας σειράς από κοινωνικούς εταίρους που 
επηρεάζονται και επηρεάζουν τη λειτουργία του οργανισμού, τις ομάδες ενδιαφέροντος ή τα 
ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης (stakeholders) (βλ. σχήμα 2). Οι stakeholders της επιχεί-
ρησης διακρίνονται σε: εσωτερικούς (εργαζόμενοι και ιδιοκτήτες μέτοχοι) και εξωτερικούς 
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Σχήμα 2. Βασικές ομάδες από τα ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης, (σχήμα του συγγραφέα).

(πελάτες, προμηθευτές, ανταγωνιστές, κυβερνητικούς φορείς, ΜΚΟ, μέσα ενημέρωσης, τοπική 
κοινωνία), αλλά και σε πρωταρχικούς - βασικούς (αυτούς που ασκούν δραστική επιρροή ή 
επηρεάζονται περισσότερο από την επιχειρηματική λειτουργία) και δευτερεύοντες - λιγότερο 
σημαντικούς για την επιχείρηση (εκείνοι που έχουν λιγότερο δραστική επίδραση ή επηρεάζο-
νται λιγότερο από την επιχειρηματική λειτουργία). 
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14.2 Διεθνή πλαίσια αρχών και οδηγιών για την προαγωγή της ΕΚΕ
Η ΕΚΕ επίσης υπογραμμίζει την ανάγκη μετάβασης από τη μονοδιάστατη χρηματοοικονομική 
αποτελεσματικότητα στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της τρισδιάστατης επίδοσης: οικο-
νομικής - περιβαλλοντικής - κοινωνικής. Η διαχείριση της τρισδιάστατης επίδοσης, στα πλαίσια 
της βιώσιμης ανάπτυξης, συμβάλλει στην ορθολογικότερη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, 
τη συνολικά αποτελεσματικότερη λειτουργία του οργανισμού, αλλά και το μακροπρόθεσμο 
σχεδιασμό της στρατηγικής της επιχείρησης. Η αξιολόγησή της επιτυγχάνεται με την εφαρμογή 
ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών επίδοσης που καθορίζουν και τους στόχους που θα τεθούν 
για τη βελτίωση της επίδοσης.

14.2.1 Global Reporting Initiative
Το πλαίσιο οδηγιών του διεθνούς οργανισμού Global Reporting Initiative - GRI (https://www.
globalreporting.org) αναπτύχθηκε για αυτό το σκοπό ακριβώς: για να δώσει στις επιχειρήσεις 
την ευκαιρία αποτύπωσης του τρισδιάστατου αποτυπώματός τους με σκοπό την αποτελεσμα-
τική επικοινωνία του στα ενδιαφερόμενα μέρη του οργανισμού. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες 
GRI προορίζονται για οικιοθελή χρήση από τους οργανισμούς για την κατάρτιση απολογισμών 
ΕΚΕ (σε αντιστοιχία με τους ετήσιους χρηματοοικονομικούς απολογισμούς) σχετικά µε τις οικο-
νομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις και επιπτώσεις των δραστηριοτήτων, των 
προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Η προτυποποιημένη δομή που προτείνει το GRI αντανακλά 
τη σύγχρονη και ευρύτερα αποδεκτή προσέγγιση ως προς τον ορισμό της βιώσιμης ανάπτυξης. 
Ταυτοχρόνως, αποτελεί υποστηρικτικό στοιχείο για τη συνέπεια, την πληρότητα και τη συγκρι-
σιμότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει τέτοιες εκθέσεις. Απώτερο όραμα δε της συγκεκριμένης 
πρωτοβουλίας αποτελεί η κατάρτιση εκθέσεων ΕΚΕ να γίνει μια διαδικασία τόσο συνήθης και 
επιβεβλημένη, όσο και η κατάρτιση τακτικών, χρηματοοικονομικών απολογισμών.

Οι Οδηγίες GRI απαρτίζονται από 141 στοιχεία - δείκτες προς κάλυψη, που ομαδοποιούνται σε 
4 επιμέρους βασικές ενότητες και αναφέρονται:

• στο όραμα και τη στρατηγική της επιχείρησης αναφορικά με την αειφόρο ανάπτυξη, 

• την παρουσίαση του προφίλ της εταιρίας,

• την αποτύπωση βασικών πληροφοριών για τη διακυβέρνηση της επιχείρησης και 

• την «τρισδιάστατη» επίδοση – οικονομική, περιβαλλοντική, κοινωνική – κατά την 
περίοδο αναφοράς της έκθεσης βάσει ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών.

14.2.2 Global Compact 
Η ανάδειξη της ΕΚΕ ως ουσιαστικής παραμέτρου της επιχειρηματικής συμπεριφοράς και 
δράσης έχει κινητοποιήσει διεθνείς οργανισμούς να αναπτύξουν (ανάλογα με το GRI) πλαίσια 
αρχών και πρότυπα για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδι-
ασμού για την προαγωγή της ΕΚΕ. Οι αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact) του 
ΟΗΕ και το καθοδηγητικό πλαίσιο του προτύπου ISO 26000 αποτελούν τις πλέον παγκοσμίως 
διαδεδομένες πρωτοβουλίες σε αυτό το πεδίο. 

https://www.globalreporting.org
https://www.globalreporting.org
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Το Οικουμενικό Σύμφωνο (http://www.unglobalcompact.org) αναπτύχθηκε από τον ΟΗΕ ως 
μια γενική πλατφόρμα βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις θα μπορούν να διαμορφώσουν τις 
εθελοντικές τους δεσμεύσεις για την προάσπιση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής τους 
υπευθυνότητας. Απαρτίζεται από δέκα θεμελιώδεις αρχές που καλύπτουν: 1) την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 2) τις εργασιακές πρακτικές, 3) την περιβαλλοντική διαχείριση 
και προστασία, καθώς και 4) την πάταξη της διαφθοράς και της δωροδοκίας. Οι επιχειρήσεις 
καλούνται να δηλώσουν επίσημα και δημόσια την υποστήριξη του Οικουμενικού Συμφώνου 
και όσες το κάνουν δεσμεύονται να πληροφορούν σε ετήσια βάση τα ενδιαφερόμενα μέρη 
τους για τις έμπρακτες προσπάθειές τους με στόχο την υλοποίηση των δέκα αυτών αρχών:

Πίνακας 1. 10 αρχές Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ για την ΕΚΕ.

10 αρχές ΟικΟΥμένικΟΥ ςΥμΦώνΟΥ τΟΥ ΟΗέ για τΗν έκέ

ανθρώπινα Δικαιώματα

αρχή 1η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την προστασία των διεθνώς 
διακηρυγμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων.

αρχή 2η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικές τους δραστηριότητες δεν 
εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ςΥνθΗκές έργαςιας

αρχή 3η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και την 
αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης.

αρχή 4η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκα-
στικής ή υποχρεωτικής εργασίας.

αρχή 5η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική κατάργηση της παιδικής 
εργασίας.

αρχή 6η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των διακρίσεων στις 
προσλήψεις και την απασχόληση.

πέριβαΛΛΟν

αρχή 7η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθούν προληπτική προσέγγιση ως προς τις περι-
βαλλοντικές προκλήσεις.

αρχή 8η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

αρχή 9η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και διάδοση τεχνολογιών 
που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

καταπΟΛέμΗςΗ τΗς ΔιαΦθΟρας

αρχή 10η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά, συμπεριλαμ-
βανομένου του εκβιασμού και της δωροδοκίας.

http://www.unglobalcompact.org
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14.2.3 ISO 26000
Το 2010, ο οργανισμός ISO δημοσίευσε το διεθνές πρότυπο για την επιχειρηματική υπευθυ-
νότητα, το ISO 26000. Το ISO 26000 δεν αποτελεί διαχειριστικό πρότυπο και δεν είναι πιστο-
ποιήσιμο αλλά αντανακλά βέλτιστες πρακτικές και σχεδιασμό για μια αποτελεσματική ατζέντα 
επιχειρηματικών δράσεων που θα υλοποιήσουν την ιδέα της ΕΚΕ στην επιχείρηση. Απευθύνεται 
σε όλους τους τύπους και προσφέρει καθοδήγηση σε επτά θεμελιώδεις άξονες δράσης – τομείς 
που η επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να προωθεί μέσα από τη σφαίρα λειτουργίας 
και επιρροής της (βλ. σχήμα 3). Στα θέματα αυτά θα πρέπει να υπάρχει μια ολιστική προσέγ-
γιση καθώς θεωρούνται αλληλένδετα και συμπληρωματικά για την απρόσκοπτη επιχειρημα-
τική λειτουργία.

14.2.4 Διοικητική οργάνωση και ΕΚΕ
Η διοικητική οργάνωση της επιχείρησης αποτελεί το σύστημα βάσει του οποίου ο οργανισμός 
λαμβάνει και υλοποιεί τις διάφορες αποφάσεις που αποβλέπουν στην επιδίωξη των στόχων 
που θέτει. Μιας τέτοιας μορφής οργάνωση απαρτίζεται από επίσημους αλλά και ανεπίσημους 
μηχανισμούς διοίκησης που συνδέονται στενά με την κουλτούρα και τις αξίες που διέπουν την 
επιχείρηση και ουσιαστικά διαμορφώνονται από τους ιθύνοντές της. Αποτελεί την πρωταρχική 
λειτουργία για οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα αφού συνιστά το πλαίσιο λήψης 
στρατηγικών αποφάσεων από τον ιδιοκτήτη ή/και τα μέλη της ανώτερης που έχουν την ευθύνη 
της αποτελεσματικής λειτουργίας. 

Σχήμα 3. Τα βασικά θέματα ΕΚΕ που καλύπτονται από το ISO 26000. Πηγή: ΙSO, 2010.
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Η διοικητική οργάνωση είναι ο πιο κρίσιμος παράγοντας στην ενσωμάτωση της ΕΚΕ στις 
διάφορες εκφάνσεις της επιχειρηματικής λειτουργίας και την ανάληψη ευθύνης για τις επιμέ-
ρους επιπτώσεις της τελευταίας. Η διοικητική οργάνωση με γνώμονα την κοινωνική υπευθυ-
νότητα έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να αποτελεί τόσο κεντρικό θέμα για το οποίο όλοι οι 
οργανισμοί θα πρέπει να επιδιώξουν όσο και εργαλείο προώθησης των υπολοίπων διαστά-
σεων της κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς (βλ. σχήμα 3). Είναι απαραίτητο συστατικό για 
την επίβλεψη των επιμέρους θεμάτων ΕΚΕ αλλά και για την εφαρμογή στην πράξη των θεμελι-
ωδών αρχών ΕΚΕ.

Αποτελεσματική - κοινωνικά υπεύθυνη - οργάνωση διοίκησης σημαίνει: έμφαση στη λογο-
δοσία, τη διαφάνεια, την ηθική συμπεριφορά, την προάσπιση των συμφερόντων των ενδιαφε-
ρομένων μερών, την τήρηση του νομοθετικού πλαισίου και κανονισμών, και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Παράλληλα με αυτές τις αρχές, ο επιχειρηματίας πρέπει να επιδεικνύει ισχυρή 
ηγεσία για την κινητοποίηση των εργαζομένων να κάνουν πράξη την ΕΚΕ και να την ενσωματώ-
σουν στην κουλτούρα της επιχείρησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητη η περιοδική αξιολόγηση των αποφάσεων που υλοποιού-
νται ώστε να επιβεβαιώνεται ότι ακολουθούνται κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές αλλά και για 
την αποτύπωση (και δυνητικά τη λογοδοσία) των επιπτώσεών τους (θετικών και αρνητικών).

14.2.5 Προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Μια κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση πρέπει να συμβάλλει στην προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων μέσα από τη λειτουργία της, αλλά και μέσα από τη σφαίρα επιροής της, π.χ. τους 
προμηθευτές της και την αλυσίδα παραγωγής στην οποία μετέχει εν γένει. Αυτό ενέχει τη σαφή 
δέσμευση για το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και την παραγωγή 
μηχανισμών για την αποτροπή εμφάνισης περιπτώσεων καταπάτησής τους. Θέματα που άπτο-
νται της συγκεκριμένης διάστασης ΕΚΕ αφορούν: 

α) στην έλλειψη διακρίσεων, 

β) την ελευθερία συνδικαλισμού και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, 

γ) την εξάλειψη φαινομένων παιδικής εργασίας, αλλά και 

δ) εξαναγκαστικών και υποχρεωτικών μορφών εργασίας όπως και δικαιώματα των εντο-
πίων πληθυσμών (ειδικά αν η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε άλλη χώρα). 

Διακρίσεις σε θέματα φύλου, φυλής, ανθρώπων με ειδικές δεξιότητες (ΑΜΕΑ) και άλλων «ευαί-
σθητων» κοινωνικών ομάδων μπορεί να βλάψουν ανεπανόρθωτα την επιχείρηση και ως εκ 
τούτου θα πρέπει επιπροσθέτως να ελέγχεται:

• Να μην παρέχονται προϊόντα/υπηρεσίες σε οποιοδήποτε (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο 
που εμπλέκεται σε πρακτικές καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

• Να μη μετέχει σε επιχειρηματικές συνεργασίες ή εργολαβικές συμβάσεις με οργα-
νισμούς που τεκμηριωμένα έχει εξακριβωθεί ότι διαπράττουν παραβιάσεις ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων.
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• Να ελέγχει τους προμηθευτές της σχετικά με τις συνθήκες παραγωγής των πρώτων 
υλών που αγοράζει και αν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο σεβασμός 
στα ανθρώπινα δικαιώματα απουσιάζει, τότε να πράττει τις κατάλληλες ενέργειες.

14.2.6 Εργασιακές πρακτικές
Η δημιουργία θέσεων εργασίας, η συνεισφορά της μεμονωμένης επιχείρησης στη συνολική 
απασχόληση, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προσφορές της επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Ο επιχειρηματίας πρέπει να εξασφαλίζει ένα 
εσωτερικό περιβάλλον εργασίας που προάγει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματική 
εφαρμογή στην πράξη των δεξιοτήτων/ικανοτήτων του κάθε υπαλλήλου. Σε αυτό το πλαίσιο, 
πρέπει να λαμβάνονται πολιτικές και πρακτικές για:

• Την αμφίδρομη και ουσιαστική επικοινωνία εργαζομένων και διοίκησης σε θέματα 
που αφορούν στη λειτουργία και την ανάπτυξη του οργανισμού.

• Τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των υπαλλήλων στον εργασιακό χώρο.

• Την εκπαίδευση και διαχρονική επιμόρφωση του εργατικού δυναμικού.

• Την αντικειμενική αξιολόγηση της επίδοσής τους και την αντίστοιχη εξέλιξη της 
σταδιοδρομίας τους.

• Την κατάργηση οποιασδήποτε μορφής μεροληπτική μεταχείριση εργαζομένων με 
βάση το φύλο, την ηλικιακή ομάδα, το εάν ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες ή/και 
άλλους δείκτες διαφοροποίησης στον εργασιακό χώρο.

• Την έγκαιρη ειδοποίηση των υπαλλήλων όσον αφορά σε ενδεχόμενες λειτουργικές 
αλλαγές στις οποίες θα προβεί η επιχείρηση.

14.2.7 Περιβαλλοντική υπευθυνότητα
Η αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων αποτελεί αναπόσπαστο πυλώνα 
μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ΕΚΕ σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Ανεξαρτήτως μεγέ-
θους, όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες δημιουργούν αρνητικές εξωτερικότητες που 
αθροιστικά συντελούν σε υπέρμετρη χρήση φυσικών πόρων, ρύπανση, κλιματική αλλαγή, 
απώλεια ζωικών ή/και φυτικών ειδών, αποδιοργάνωση ή καταστροφή οικοσυστημάτων, 
ερημοποίηση και δραστικές αλλαγές στις χρήσεις γης. Η ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση και 
τα υψηλά επίπεδα κατανάλωσης που τη συνοδεύουν απειλούν τη βιωσιμότητα του πλανήτη 
και των βιοφυσικών λειτουργιών που το διακρίνουν. Τα περιβαλλοντικά ζητήματα σε τοπικό, 
εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο είναι αλληλένδετα και σχετίζονται περισσότερο ή λιγότερο και 
με τις υπόλοιπες διαστάσεις της ΕΚΕ. Η μεμονωμένη επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει, ως 
εργαλεία ελέγχου του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, πρότυπα όπως το ISO 14000 και το 
EMAS και να αντιμετωπίσει με τρόπο συνεπή και συστηματικό θέματα όπως τα ακόλουθα:

• Διαχείριση και εξοικονόμηση πρώτων υλών και χρήση ανακυκλωμένων υλικών ως 
υλικά παραγωγής.
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• Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας υγρών καυσίμων και βελτιώσεις στην ενερ-
γειακή αποδοτικότητα.

• Εξοικονόμηση, επαναχρησιμοποίηση ή/και ανακύκλωση νερού με παράλληλη προστα-
σία των υδάτινων πόρων.

• Αποκατάσταση βιοτόπων - οικοσυστημάτων που επιβαρύνονται από τη λειτουργία 
της επιχείρησης.

• Παρακολούθηση και έλεγχο των αέριων ρύπων που προκαλεί η λειτουργία της 
επιχείρησης.

• Διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, ενεργειακή εκμετάλλευση.

• Σχεδιασμό προϊόντων/υπηρεσιών που χρησιμοποιούν αποδοτικότερα την ενέργεια 
ή βασίζονται σε περιορισμένες ενεργειακές απαιτήσεις και έχουν γενικότερα μειω-
μένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις τόσο κατά την παραγωγή όσο και κατά την κατα-
νάλωση/χρήση τους και την τελική τους διάθεση.

• Εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

• Περιοδικό έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας σε θέματα ορθής περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και προώθηση της υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς.

14.2.8 Θεμιτές πρακτικές ανταγωνισμού
Η δραστηριοποίηση της επιχείρησης στην αγορά πρέπει να διέπεται από ηθικούς κανόνες και 
πρακτικές που προάγουν το θεμιτό ανταγωνισμό. Ως εκ τούτου, η κοινωνικά υπεύθυνη επιχεί-
ρηση συμβάλλει στην:

• Αποφυγή δημιουργίας μονοπωλιακών πρακτικών και αντι-ανταγωνιστικές συμπε-
ριφορές δημιουργίας τραστ (δηλαδή, σύμπραξη ομοειδών επιχειρήσεων) με στόχο 
την εναρμόνιση τιμών προϊόντων και υπηρεσιών.

• Εξάλειψη της δωροδοκίας και της διαφθοράς μέσα από τη σφαίρα λειτουργίας και 
επιρροής της.

• Αποφυγή της εκμετάλλευσης των σχέσεων που τυχόν έχει με δημόσιους φορείς 
ή εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης για να προωθήσει τα οικονομικά της 
συμφέροντα.

• Αποφυγή της παραπληροφόρησης, δυσφήμισης και υπονόμευσης για επιχειρήσεις 
που είναι ανταγωνιστές της.

• Ενσωμάτωση κριτήριων θεμιτής ανταγωνιστικής συμπεριφοράς στις συμφωνίες της 
με προμηθευτές και συνεργάτες και παρακολούθηση της επίδοσή τους.

• Προαγωγή της διαφάνειας παρέχοντας με ακρίβεια και σαφήνεια όλα τα στοιχεία 
και πληροφορίες. 

• Προώθηση του σεβασμού των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας άλλων οργανισμών ή 
φυσικών προσώπων με το να μην εμπλέκεται σε κλοπή κατοχυρωμένων πατεντών, 
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καινοτομιών, ευρεσιτεχνιών, γνώσεων, ούτε να επιδίδεται σε συναφείς καταστά-
σεις παραποίησης ή/και πλαστογραφίας.

14.2.9 Υπευθυνότητα για τα προϊόντα
Οι οργανισμοί που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες στο καταναλωτικό κοινό είναι εν δυνάμει 
υπεύθυνοι για την ευημερία του αλλά και για την καλλιέργεια της κοινωνικά υπεύθυνης κατα-
νάλωσης. Με γνώμονα τις δυο αυτές προκλήσεις, οι επιχειρήσεις πρέπει να υιοθετούν πολι-
τικές και πρακτικές που θα προάγουν:

• Την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών που χρησιμοποιούν τα προϊόντα τους, 
χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες και παραγωγικές διαδικασίες που δε θα έχουν 
δυσμενείς σχετικές επιπτώσεις στο χρήστη.

• Τη σωστή σήμανση των προϊόντων και πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με 
τα συστατικά και την ορθή χρήση τους και για να τους διευκολύνουν στις αγορα-
στικές τους αποφάσεις.

• Την καλλιέργεια της υπεύθυνης κατανάλωσης, ενημερώνοντας το κοινό για τις 
επιβλαβείς επιδράσεις (περιβαλλοντικές ή/και κοινωνικές), των αγαθών μετά τον 
ωφέλιμο χρόνο ζωής τους (π.χ. βλ. μπαταρίες), αλλά και τους τρόπους που η κατα-
νάλωση μπορεί να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη.

• Την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας των κατανα-
λωτών, αποφεύγοντας τη διάθεση σε τρίτους στοιχείων που σκιαγραφούν το 
προφίλ πελατών της επιχείρησης.

• Την ορθή προώθηση προϊόντων, διαφήμισης ή/και εφαρμογής πρακτικών μάρκε-
τινγκ, που δεν παραπλανούν τον καταναλωτή και δεν του παρέχουν ελλιπή/ασαφή 
στοιχεία με μοναδικό στόχο την επίτευξη πώλησης.

14.2.10 Σχέσεις με την τοπική κοινωνία
Οι επιχειρήσεις δεν είναι αποκομμένες από τον κοινωνικό ιστό μέσα στον οποίο λειτουργούν 
και αναπτύσσονται. Ως «μέλος» της τοπικής κοινωνίας η κάθε μεμονωμένη επιχείρηση μπορεί 
να συμβάλλει δραστικά στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας και να δομήσει 
μια αμοιβαίως επωφελή σχέση με στόχο τη μακροχρόνια ανάπτυξη και των δύο. Η ουσιαστική 
διαβούλευση με εκπροσώπους - μέλη της τοπικής κοινωνίας και η συνεισφορά στην επίλυση 
τοπικών προβλημάτων μπορούν να επιτευχθούν με ποικίλες προσεγγίσεις, όπως:

• Θέτοντας προτεραιότητες σε συνεργασία με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας 
αναφορικά με επενδύσεις σε υποδομές ή/και υπηρεσίες για το κοινό όφελος στις 
οποίες η επιχείρηση θα μπορούσε να συμβάλλει.

• Ακολουθώντας πρακτικές αξιολόγησης και διαχείρισης των επιδράσεων της επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας στην τοπική κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της εισα-
γωγής - εγκατάστασης, της λειτουργίας και της εξόδου - αποχώρησης από αυτή.
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• Δίνοντας έμφαση στη συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές και την πρόσληψη 
εργαζομένων από την τοπική κοινωνία.

• Επιδιώκοντας τη συνεργασία και τη δικτύωση με τοπικούς φορείς και οργανισμούς 
(π.χ. πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά εργαστήρια), με στόχο τη μεταφορά και 
διάχυση τεχνολογικής ή εμπειρικής γνώσης και καινοτομίας στον τοπικό πληθυσμό.

• Λειτουργώντας με σεβασμό και σε αρμονία στην τοπική ταυτότητα - κουλτούρα και 
τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά του τόπου. 

• Προάγοντας τη λογοδοσία και τη διαφάνεια των πρακτικών και της (τρισδιάστατης) 
επίδοσης της επιχείρησης σε τακτική βάση.

14.3 Προσδιορίζοντας τα ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης
Διαμορφώνοντας τη στρατηγική του για την ΕΚΕ, ο οργανισμός θα πρέπει να έχει εσωτερικά 
προαποφασίσει και καθορίσει με σαφήνεια ποιες είναι οι ομάδες ενδιαφέροντος που τον 
απασχολούν και η γνώμη τους έχει βαρύνουσα σημασία στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής 
του δραστηριότητας, σε τι βάθος χρόνου πρέπει να ανταποκριθεί στις πεποιθήσεις τους και με 
τι τρόπο ανά περίπτωση. Για παράδειγμα, αν η λίστα πελατών ή/και προμηθευτών της επιχεί-
ρησης είναι πολύ μεγάλη, μια ποσοτική έρευνα σε αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτών μπορεί να 
αποδώσει γόνιμα αποτελέσματα.

Μια απλή προσέγγιση στην αποτύπωση των κρίσιμων ομάδων ενδιαφέροντος παρουσιάζεται 
στον ακόλουθο πίνακα (βλ. πίνακα 2), όπου απαντώνται τρεις βασικές ερωτήσεις σε σχέση με 
τις τρεις υπεράρχουσες πτυχές της μη-χρηματοοικονομικής (τρισδιάστατης) επιχειρηματικής 
επίδοσης. Η επιχείρηση μετά από εσωτερικές συζητήσεις θα πρέπει να συμφωνήσει χρησιμο-
ποιώντας μια τέτοια μέθοδο στη σύνδεση - σχέση των επιμέρους ομάδων ενδιαφέροντος με 
τον οργανισμό.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να εισέλθει η επιχείρηση σε διάλογο με τα ενδιαφερό-
μενα μέρη. Καμία μέθοδος δε θεωρείται ιδανική για όλους τους οργανισμούς ή όλες τις ομάδες 
ενδιαφέροντος. Ο πίνακας 3 αποτυπώνει τις σημαντικότερες πρακτικές διαβούλευσης με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 
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Πίνακας 2. Ενδεικτικό παράδειγμα χαρτογράφησης της σημαντικότητας των επιμέρους  
ενδιαφερομένων μερών για μια υποθετική επιχείρηση (ναι = 1, όχι = 0).
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(Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας ενδιαφέροντος συμβάλλει στο να ιεραρχήσει  
ο οργανισμός τους κοινωνικούς του εταίρους) 
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μέθοδος τι πρέπει να λαμβάνει υπόψη ο επιχειρηματίας

έπιστολή 

Πιο πολύ για πληροφόρηση παρά για διάλογο.
Δύσκολο να γνωρίζει ο αποστολέας αν παρελήφθη από το σωστό άτομο.
Πιθανό να χρειαστεί υπενθυμητική επιστολή ή μια συναφής τηλεφωνική κλήση 
(follow-up call).

τηλεφωνική 
συνέντευξη

Δημιουργεί προσωπική σχέση, γεγονός που ενισχύει την ευκαιρία σας για 
ανατροφοδότηση.
Ενδεχομένως να ενέχει κόστος.
Δίνει επιπλέον χρόνο στα ενδιαφερόμενα μέρη να δώσουν πιο συγκεκριμένες 
πληροφορίες.
Τα αποτελέσματα της συνομιλίας πρέπει να είναι πολύ καλά οργανωμένα.

Email
Σχετικά εύκολη ως αρχική επαφή.

Ίσως δεν είναι ο πιο εύκολος ενδεδειγμένος ακόμα τρόπος επικοινωνίας για όλες 
τις ομάδες.

ςυνάντηση 
πρόσωπο με 
πρόσωπο

Καλός τρόπος οικοδόμησης εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας.
Εύκολο να αισθανθείτε την αντίληψη που έχει ο συμμέτοχος για τον οργανισμό σας.
Εύκολο να συγκεντρώσετε μία πλήρη δέσμη κατανοητών απαντήσεων.
Ενδεχομένως να ενέχει κόστος.
Καλό είναι το ρόλο του μεσάζοντα προς διευκόλυνση του διαλόγου να τον έχει 
ένα τρίτο μέρος.
Διασφαλίστε ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μπορούν να επωφεληθούν από τη 
συνάντηση.
Ίσως είναι δύσκολο να την οργανώσετε, να βρείτε ημερομηνία, χρόνο και τόπο 
κοινά αποδεκτά.

Έρευνα 

Ο σχεδιασμός πρέπει να είναι φιλικός στο χρήστη με σχετικές, και ευκολονόητες 
ερωτήσεις.
Σύντομης χρονικής διάρκειας για το συμμετέχοντα στην έρευνα.
Σχετικά εύκολος τρόπος να λάβετε ανατροφοδότηση.
Εύκολη παρακολούθηση. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ενημερωθούν για τις 
δράσεις που αναλαμβάνετε ως απόρροια της δικής τους συνεισφοράς. 

ανοικτές 
γραμμές 
τηλεφωνικής 
επικοινωνίας

Μέθοδος προσβάσιμη για μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.
Σκεφτείτε ποιος θα πρέπει να απαντά αυτές τις γραμμές επικοινωνίας (μέλη του 
οργανισμού κατ’ οίκον ή ανεξάρτητα τρίτα μέρη που συνεργάζονται με τον οργα-
νισμό σας).
Σκεφτείτε ποια θα είναι η αποτελεσματικότερη μορφή που θα πρέπει να έχει η 
τηλεφωνική επικοινωνία αυτής της μορφής, όπως π.χ. ερωτο-απαντήσεις ή ανοι-
κτής μορφής συζήτηση.

Πίνακας 3. Πρακτικές διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
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Εφόσον αποφασιστεί ο τρόπος που θα συμπεριληφθούν οι ομάδες ενδιαφέροντος στη 
διαμόρφωση της ΕΚΕ της επιχείρησης, είναι δόκιμο να ξεκινήσουν οι συζητήσεις και η συγκέ-
ντρωση όλων των ιδεών, ανατροφοδοτήσεων και στοιχείων που θα μπορέσουν να αντλη-
θούν. Ο πίνακας 4 που ακολουθεί μπορεί να διευκολύνει περαιτέρω την οργάνωση της όλης 
διαδικασίας.

14.4 Επιλέγοντας τα ουσιαστικά θέματα ΕΚΕ της επιχείρησης
Τα θέματα που άπτονται της κοινωνικής υπευθυνότητας μιας επιχείρησης είναι ποικίλα και δεν 
έχουν όλα την ίδια βαρύτητα σε όλους τους οργανισμούς. Η σημασία τους για το μεμονωμένο 
οργανισμό εξαρτάται από: α) τον κλάδο που δραστηριοποιείται, β) το μέγεθός της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας, γ) τη γεωγραφική περιοχή όπου δραστηριοποιείται, δ) το νομοθετικό πλαίσιο, ε) 
το βαθμό που είναι κινητοποιημένη η Κοινωνία των Πολιτών στη συγκεκριμένη χώρα, κ.ά. 

Ο επιχειρηματίας λοιπόν για να οργανώσει και να υλοποιήσει μια ολοκληρωμένη προσέγ-
γιση στη διαχείριση της κοινωνικής τους υπευθυνότητας θα πρέπει να επιλέξει τα ουσιαστικά 
θέματα που συνδέονται με τη λειτουργία του και να επικεντρωθεί στην αποτελεσματική αντι-
μετώπισή τους.

Ουσιαστικά θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας καλούνται όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν 
άμεση ή έμμεση επίπτωση στην ικανότητα του οργανισμού να δημιουργεί υπεραξία και όφελος 
(όχι αυστηρά χρηματοοικονομικό) στα μέλη που τον απαρτίζουν, τις ομάδες ενδιαφέροντος 
που επηρεάζουν και επηρεάζονται από τη λειτουργία του αλλά και το κοινωνικό σύνολο εν 
γένει. Συνεπώς, ο επιχειρηματίας σε μια τέτοια διαδικασία επιλογής κρίσιμων παραμέτρων 
προς διαχείριση πρέπει να λαμβάνει υπόψη, να αφουγκράζεται και να ανταποκρίνεται καταλ-
λήλως στις προσδοκίες, υποδείξεις και συχνά, στα αιτήματα που εκφράζουν τα ενδιαφερόμενα 
μέρη – κοινωνικοί εταίροι του.

Πίνακας 4. Οργανώνοντας ένα πλαίσιο διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

προτεραιότητα 
ομάδων 
ενδιαφέροντος

τρόπος εμπλοκής 
με αυτούς;

χρόνος 
διαβούλευσης  
με αυτούς;

προθεσμία για την 
ανατροφοδότηση 
με τις επιμέρους 
ομάδες;

Πελάτες Έρευνα 3 μήνες 1/4/2014

Προμηθευτές Email 6 εβδομάδες ...

Τοπική κοινωνία
Συνάντηση πρόσωπο 
με πρόσωπο

1 ½ μήνας ...

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

... ... ... ...
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Απαραίτητη προϋπόθεση για ένα επιτυχημένο προσδιορισμό των κρίσιμων πτυχών ΕΚΕ για την 
επιχείρηση είναι η διαβούλευση. Διαβούλευση τόσο μεταξύ των επιμέρους τμημάτων - εργαζο-
μένων του οργανισμού, όπου η οργάνωση εσωτερικών συζητήσεων θα επιτρέψει την αξιολόγηση 
και ιεράρχηση των πιο σημαντικών θεμάτων προς αντιμετώπιση, αλλά και με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη (εκπροσώπους ή/και αντιπροσωπευτικό δείγμα των επιμέρους ομάδων ενδιαφέροντος). 

Οι πτυχές που θα επισημανθούν μπορούν να δώσουν μια ιδέα του τι θα πρέπει να μετρηθεί, 
να αλλάξει ή/και να (επανα)σχεδιαστεί στον οργανισμό. Ωστόσο, η τελική απόφαση για το τι θα 
συνιστά η ΕΚΕ για τον οργανισμό λαμβάνεται από τα μέλη της διοίκησης που είναι υπεύθυνα 
για τη συνολική επίδοση του οργανισμού.

Αφού έχει πρώτα οριστεί πώς θα έρθει η επιχείρηση σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη που την απασχολούν, υπάρχει ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη 
στην εμπλοκή τους: τι θα ερωτηθούν;

Απώτερος στόχος κατά την περίοδο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, είναι να 
συλλεχθούν στοιχεία - πληροφορίες (input) για να προσδιοριστεί το γενικό πλαίσιο της ΕΚΕ 
για τον οργανισμό. Ένας επίσης κρίσιμος στόχος μιας τέτοιας εμπλοκής είναι να αναπτυχθεί 
μία διαρκή, αμφίδρομη και γόνιμη συζήτηση που να οδηγήσει στη συνεργασία σε ουσιαστικά 
θέματα και αμοιβαία οφέλη.

Οι γενικές αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου, οι οδηγίες GRI και το πρότυπο ISO 26000 που 
παρουσιάστηκαν νωρίτερα στο κεφάλαιο προσφέρουν μια καλή βάση συζήτησης με τις ομάδες 
ενδιαφέροντος των διαστάσεων ΕΚΕ που αφορούν στην επιχείρηση. Αυτές οι διεθνείς πρωτο-
βουλίες αναδεικνύουν όλες τις κρίσιμες διαστάσεις της εταιρικής υπευθυνότητας όπως αυτές 
έχουν προσδιοριστεί μέσω διαδικασίας αναζήτησης συναίνεσης μεταξύ εκατοντάδων εμπειρο-
γνωμόνων παγκοσμίως που συνεχίζεται αδιαλείπτως από τη δεκαετία του 1990.

Χρησιμοποιώντας μια λίστα με τα επιμέρους γενικά θέματα - διαστάσεις ΕΚΕ που θίγουν οι 
συγκεκριμένες διεθνείς εθελοντικές πρωτοβουλίες μπορούν να διερευνηθούν τα πεδία ενδι-
αφέροντος και οι σχετικοί δείκτες επίδοσης που πρέπει να συμπεριλάβει ο οργανισμός στην 
παρακολούθηση της συνολικής επίδοσής του. Ακόμα και αν ορισμένα θέματα ίσως να δείχνουν 
άσχετα για μια δεδομένη ομάδα, ωστόσο, είναι σημαντικό να παρουσιαστεί μια πλήρη λίστα 
δυνητικών πτυχών ώστε να δοθεί η ευκαιρία στα ενδιαφερόμενα μέρη να δείξουν, μέσα από 
τις απαντήσεις τους, ποιες είναι οι προτεραιότητές τους. Αυτή η ανατροφοδότηση θα παρέχει 
μερικά από τα σημαντικότερα στοιχεία για να επιλέξει η επιχείρηση τα «συστατικά» της ΕΚΕ 
που θα πρέπει να διαχειριστεί και για τα οποία το εξωτερικό περιβάλλον επιθυμεί περισσότερη 
πληροφόρηση και συνεπέστερη αντιμετώπιση.

Ιεραρχώντας ή επισημαίνοντας τις σημαντικότερες (π.χ. τις πέντε ή δέκα πιο κρίσιμες) εκφάν-
σεις της ΕΚΕ που θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα στην επιχείρηση, τα ενδιαφερό-
μενα μέρη μπορούν να προσφέρουν εστιασμένη και ουσιαστική ανατροφοδότηση (δηλαδή,  
ποιες πτυχές θεωρούν πιο σημαντικές για να τις παρακολουθήσει ο οργανισμός μας και να τις 
συμπεριλάβει σε μια ενιαία στρατηγική ΕΚΕ;). 
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Αντιπαραβάλλοντας τις πληροφορίες που θα δώσουν οι κοινωνικοί εταίροι της επιχείρησης με τα 
αποτελέσματα των εσωτερικών συζητήσεων στον οργανισμό, η επιχείρηση μπορεί να καταλήξει στα 
σημαντικά ζητήματα που θα πρέπει να την απασχολήσουν και για τα οποία θα πρέπει να αναπτύξει 
κατά προτεραιότητα ένα σύνολο δεικτών παρακολούθησης της επίδοσης (βλ. σχήμα 4).

Σχήμα 4. Εντοπίζοντας τα βασικά θέματα ΕΚΕ της επιχείρησης, (σχήμα του συγγραφέα).

Στην ιστοσελίδα http://ideas.repec.org/a/isv/jouijm/v1y2012i2p231-250.html υπάρχει 
διαθέσιμη συναφής μελέτη περίπτωσης που αναφέρεται σε Ισπανικές μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και τον προσδιορισμό των ουσιαστικών θεμάτων που ανακύπτουν 
από τη λειτουργία τους.*

http://ideas.repec.org/a/isv/jouijm/v1y2012i2p231-250.html


564

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα

14.5 Σύνοψη

Εισαγωγή
• Μέχρι τη δεκαετία του ’70 η επικρατούσα άποψη ήταν ότι η επιχειρηματική δραστη-

ριότητα είναι υπεύθυνη μόνο απέναντι στους φορείς που της παρέχουν κεφάλαια.

• Η έξαρση παγκόσμιων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων ανέδειξε μια 
πιο ρεαλιστική προσέγγιση στο προσκήνιο των εργαλείων επιχειρηματικής στρατη-
γικής, με την επιχειρηματική υπευθυνότητα να συνδέεται με ευρύτερους στόχους.

• Ο θεωρητικός Archie B. Carroll υπήρξε από τους βασικότερους υποστηρικτές αυτής 
της άποψης διατυπώνοντας την κοινωνική υπευθυνότητα της επιχείρησης ως μια 
πυραμίδα με τέσσερις βασικές συνιστώσες: την οικονομική, τη νομοθετική, την 
ηθική και τη φιλανθρωπική.

• Η κοινωνική υπευθυνότητα της επιχείρησης αντανακλά τη στενή σχέση της επιτυ-
χίας της επιχείρησης με την ικανοποίηση των προσδοκιών και απαιτήσεων μιας 
σειράς από κοινωνικούς εταίρους που επηρεάζονται και επηρεάζουν τη λειτουργία 
του οργανισμού, τα ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης.

Διεθνή πλαίσια αρχών και οδηγιών για την προαγωγή της ΕΚΕ
• Το πλαίσιο οδηγιών του διεθνούς οργανισμού Global Reporting Initiative - GRI 

αναπτύχθηκε για να δώσει στις επιχειρήσεις την ευκαιρία αποτύπωσης του τρισδιά-
στατου (οικονομικού, περιβαλλοντικού, κοινωνικού) αποτυπώματός τους με σκοπό 
την αποτελεσματική επικοινωνία του στα ενδιαφερόμενα μέρη του οργανισμού.

• Το Οικουμενικό Σύμφωνο αναπτύχθηκε από τον ΟΗΕ ως μια γενική πλατφόρμα 
βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις θα μπορούν να διαμορφώσουν τις εθελοντικές 
τους δεσμεύσεις για την προάσπιση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής τους 
υπευθυνότητας. 

• Το Οικουμενικό Σύμφωνο απαρτίζεται από δέκα θεμελιώδεις αρχές που καλύπτουν: 
1) την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 2) τις εργασιακές πρακτικές, 3) την 
περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία, καθώς και 4) την πάταξη της διαφθοράς 
και της δωροδοκίας.

• Το 2010, ο οργανισμός ISO δημοσίευσε το ISO 26000 που αντανακλά βέλτι-
στες πρακτικές και σχεδιασμό για μια αποτελεσματική ατζέντα επιχειρηματικών 
δράσεων που θα υλοποιήσουν την ιδέα της ΕΚΕ στην επιχείρηση. 

• Το ISO 26000 απευθύνεται σε όλους τους τύπους και προσφέρει καθοδήγηση σε 
επτά θεμελιώδεις άξονες δράσης – τομείς που η επιχειρηματική δραστηριότητα θα 
πρέπει να προωθεί μέσα από τη σφαίρα λειτουργίας και επιρροής της.
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Προσδιορίζοντας τα ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης
• Διαμορφώνοντας τη στρατηγική της για την ΕΚΕ, ο οργανισμός θα πρέπει να έχει 

εσωτερικά προαποφασίσει και καθορίσει με σαφήνεια ποιες είναι οι ομάδες ενδι-
αφέροντος που τον απασχολούν και η γνώμη τους έχει βαρύνουσα σημασία στην 
ανάπτυξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, σε τι βάθος χρόνου πρέπει να 
ανταποκριθεί στις πεποιθήσεις τους και με τι τρόπο ανά περίπτωση.

• Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να εισέλθει η επιχείρηση σε διάλογο με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη αλλά καμία μέθοδος δε θεωρείται ιδανική για όλους τους 
οργανισμούς ή όλες τις ομάδες ενδιαφέροντος.

Επιλέγοντας τα ουσιαστικά θέματα ΕΚΕ της επιχείρησης
• Τα θέματα που άπτονται της κοινωνικής υπευθυνότητας μιας επιχείρησης είναι 

ποικίλα και δεν έχουν όλα την ίδια βαρύτητα σε όλους τους οργανισμούς.

• Ουσιαστικά θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας καλούνται όλα αυτά τα ζητήματα 
που έχουν άμεση ή έμμεση επίπτωση στην ικανότητα του οργανισμού να δημι-
ουργεί υπεραξία και όφελος (όχι αυστηρά χρηματοοικονομικό) στα μέλη που τον 
απαρτίζουν, τις ομάδες ενδιαφέροντος που επηρεάζουν και επηρεάζονται από τη 
λειτουργία του αλλά και το κοινωνικό σύνολο εν γένει.

• Απαραίτητη προϋπόθεση για ένα επιτυχημένο προσδιορισμό των κρίσιμων πτυχών 
ΕΚΕ για την επιχείρηση είναι η διαβούλευση τόσο μεταξύ των επιμέρους τμημάτων 
του οργανισμού όσο και με τα ενδιαφερόμενα μέρη του. 
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Ι. Λεξικό όρων
ένδιαφερόμενα μέρη: όλες εκείνες οι κοινωνικές ομάδες που επηρεάζονται αλλά και επηρεά-
ζουν τη λειτουργία του επιχειρηματικού οργανισμού.

έταιρική κοινωνική έυθύνη: η ευθύνη των επιχειρήσεων για τις επιπτώσεις τους στο κοινωνικό 
σύνολο.

Οδηγίες Global Reporting Initiative: ένα σύνολο κατευθυντήριων οδηγιών με σκοπό την αποτύ-
πωση του τρισδιάστατου αποτυπώματός οργανισμών και επιχειρήσεων ώστε να επιτυγχάνεται 
η αποτελεσματική επικοινωνία του στα ενδιαφερόμενα μέρη του οργανισμού.

Οικουμενικό ςύμφωνο: μια γενική πλατφόρμα βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις μπορούν να 
διαμορφώσουν τις εθελοντικές τους δεσμεύσεις για την προάσπιση της περιβαλλοντικής και 
κοινωνικής τους υπευθυνότητας που απαρτίζεται από δέκα θεμελιώδεις αρχές.

Ουσιαστικά θέματα έκέ: όλα εκείνα τα ζητήματα που έχουν άμεση ή έμμεση επίπτωση στην 
ικανότητα του οργανισμού να δημιουργεί υπεραξία και όφελος (όχι αυστηρά χρηματοοικονο-
μικό) στα μέλη που τον απαρτίζουν, τις ομάδες ενδιαφέροντος που επηρεάζουν και επηρεάζο-
νται από τη λειτουργία του αλλά και το κοινωνικό σύνολο εν γένει.

ISO 26000: πρότυπο που αντανακλά βέλτιστες πρακτικές και σχεδιασμό για μια αποτελεσμα-
τική ατζέντα επιχειρηματικών δράσεων που θα υλοποιήσουν την ιδέα της ΕΚΕ στην επιχείρηση 
και προσφέρει καθοδήγηση σε επτά θεμελιώδεις άξονες δράσης – τομείς που η επιχειρηματική 
δραστηριότητα θα πρέπει να προωθεί μέσα από τη σφαίρα λειτουργίας και επιρροής της.
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ΙΙ. Ερωτήσεις κεφαλαίου
1. Ποιες οι βασικές συνιστώσες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σύμφωνα με τον A.B. Carroll;

α) Η οικονομική και η ηθική υπευθυνότητα.

β) Η οικονομική υπευθυνότητα και η νομοθετική συμμόρφωση.

γ) Η οικονομική υπευθυνότητα, η νομοθετική συμμόρφωση, η ηθική υπευθυνότητα και η 
προαγωγή εθελοντικών (φιλανθρωπικών) δράσεων.

δ) Η υπευθυνότητα έναντι του νομοθετικού πλαισίου, η ηθική υπευθυνότητα και η προα-
γωγή εθελοντικών (φιλανθρωπικών) δράσεων.

2. Τι πρεσβεύει η θεωρία των ενδιαφερομένων μερών μιας επιχείρησης;

α) Τη στενή σχέση της επιτυχίας της επιχείρησης με την ικανοποίηση των προσδοκιών και 
απαιτήσεων μιας σειράς από κοινωνικούς εταίρους που επηρεάζονται και επηρεάζουν τη 
λειτουργία του οργανισμού.

β) Την προώθηση των συμφερόντων της επιχείρησης εκμεταλλευόμενη τις σχέσεις με 
τους επιμέρους κοινωνικούς εταίρους της.

γ) Τη σύνδεση της κερδοφορίας της επιχείρησης με τις κοινωνικές ομάδες που αυτή 
επηρεάζει.

δ) Τη σύνδεση της κερδοφορίας της επιχείρησης με τις κοινωνικές ομάδες από τις οποίες 
επηρεάζεται.

3. Οι πελάτες μιας επιχείρησης είναι (επιλέξτε τον πιο περιεκτικό χαρακτηρισμό):

α) Εσωτερική ομάδα ενδιαφέροντος της επιχείρησης.

β) Εξωτερική και δευτερεύουσας σημασίας ομάδα ενδιαφέροντος της επιχείρησης.

γ) Εξωτερική και βασική ομάδα ενδιαφέροντος της επιχείρησης.

δ) Πρωταρχικής σημασίας ομάδα ενδιαφέροντος της επιχείρησης.

4. Ποιες είναι οι βασικές συνιστώσες του ISO 26000;

α) Αποτελεσματική - κοινωνικά υπεύθυνη - οργάνωση διοίκησης. Προάσπιση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Κοινωνικά υπεύθυνες εργασιακές πρακτικές. Περιβαλλοντική υπευθυνότητα. 
Θεμιτές πρακτικές ανταγωνισμού. Υπευθυνότητα για τα προϊόντα/υπηρεσίες που παρέχει 
η επιχείρηση. Καλές σχέσεις με την τοπική κοινωνία.

β) Προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κοινωνικά υπεύθυνες εργασιακές πρακτικές. 
Περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Θεμιτές πρακτικές ανταγωνισμού. Υπευθυνότητα για τα 
προϊόντα/υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση.
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γ) Αποτελεσματική - κοινωνικά υπεύθυνη - οργάνωση διοίκησης. Προάσπιση ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων. Περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Θεμιτές πρακτικές ανταγωνισμού. 
Υπευθυνότητα για τα προϊόντα/υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση. Καλές σχέσεις με 
την τοπική κοινωνία.

δ) Προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Θεμιτές πρακτικές 
ανταγωνισμού. Υπευθυνότητα για τα προϊόντα/υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση. Καλές 
σχέσεις με την τοπική κοινωνία.

5. Ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος προσδιορισμού των ουσιαστικών θεμάτων ΕΚΕ στα 
οποία θα πρέπει να εστιάσει μια επιχείρηση;

α) Μέσω διαδικασιών διαβούλευσης μεταξύ των επιμέρους τμημάτων - εργαζομένων 
του οργανισμού.

β) Μέσω διαδικασιών διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη (εκπροσώπους ή/και 
αντιπροσωπευτικό δείγμα των επιμέρους ομάδων ενδιαφέροντος) που θα επιτρέψουν 
την αξιολόγηση και ιεράρχηση των πιο σημαντικών θεμάτων προς αντιμετώπιση. 

γ) Μέσω διαδικασιών διαβούλευσης με τους προμηθευτές και ένα αντιπροσωπευτικό 
δείγμα των πελατών της.

δ) Αντιπαραβάλλοντας τις πληροφορίες που θα δώσει η διαβούλευση με τους κοινω-
νικούς της εταίρους με τα αποτελέσματα των σχετικών εσωτερικών συζητήσεων στον 
οργανισμό ώστε να καταλήξει στα σημαντικά ζητήματα που θα πρέπει να την απασχολή-
σουν και τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει αν θέλει να καλείται κοινωνικά υπεύθυνη. 
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Περίληψη
Η Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας (ΥΑΕ), αποτελεί ένα διεπιστημονικό πεδίο έρευνας, τα 
αποτελέσματα της οποίας έχουν συμβάλλει στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των επαγγελ-
ματικών κινδύνων, στη σημαντική μείωση των εργατικών ατυχημάτων και στην εξακρίβωση, το 
χαρακτηρισμό και την αντιμετώπιση των επαγγελματικών ασθενειών. 

Τις τελευταίες δεκαετίες η είσοδος των σύγχρονων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικο-
νομικής δραστηριότητας, η εμφάνιση νέων επαγγελμάτων, οι σημαντικές τεχνολογικές εξελί-
ξεις στη βιομηχανική παραγωγή, η ανακάλυψη νέων υλικών και ουσιών στην παραγωγική 
διαδικασία, οι αλλαγές στην οργανωτική δομή των επιχειρήσεων και πολλοί άλλοι παράγο-
ντες, έχουν προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στην ίδια την εργασία και στο εργασιακό μας περι-
βάλλον. Οι ραγδαίες αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον δημιουργούν ταυτόχρονα και μεγάλες 
προκλήσεις για την ΥΑΕ, οι οποίες απαιτούν τη συνεργασία των επιστημόνων, των εργοδοτών 
και των εργαζομένων, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, στόχος του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των βασικών 
γνώσεων που θα πρέπει να κατέχει κάθε εργοδότης έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει ένα 
σύγχρονο, ασφαλές, υγιεινό και άρα αποδοτικό εργασιακό περιβάλλον στην επιχείρηση του.

Λέξεις-κλειδιά: Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ), εργατικά ατυχήματα, επαγγελματικές 
ασθένειες, Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).

Μαθησιακοί στόχοι κεφαλαίου
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κεφαλαίου, ο/η αναγνώστης/στρια θα:

α) γνωρίζει:

• πώς και γιατί ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας μπορεί να αποτρέψει 
ενδεχόμενους κινδύνους για το προσωπικό, τον εξοπλισμό και τις υποδομές μίας 
επιχείρησης, προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο όλες τις προσπάθειες που γίνο-
νται για την περαιτέρω ανάπτυξή της,

• ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες βλαπτικών παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον,

• τι είναι και σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) των 
εργαζομένων,

• από ποιες επιστημονικές ειδικότητες μπορεί να ζητήσει βοήθεια για θέματα υγιεινής 
και ασφάλειας της εργασίας,

• ποια είναι η βασική νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας σε ευρω-
παϊκό και σε εθνικό (για την Ελλάδα και την Κύπρο) επίπεδο,
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• ποιες είναι οι βασικές υποχρεώσεις του εργοδότη και ποιες οι βασικές υποχρεώσεις 
και τα δικαιώματα των εργαζομένων για την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και 
υγιεινής στην εργασία,

β) κατανοεί:

• ότι σε κάθε εργασιακό περιβάλλον είναι δυνατόν να υπάρχουν επαγγελματικοί 
κίνδυνοι, η μη αποτελεσματική αντιμετώπιση των οποίων είναι δυνατόν να αυξήσει 
την πιθανότητα πρόκλησης εργατικού ατυχήματος ή/και να αυξήσει την εμφάνιση 
επαγγελματικών ασθενειών στους εργαζόμενους στην επιχείρησή του,

• ότι η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την ΥΑΕ και η συνεργασία με τους ειδι-
κούς μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη μίας επιχείρησης, να προστατεύσει τη 
δημόσια εικόνα της, να εξαλείψει την πιθανότητα επιβολής κυρώσεων από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες, (διοικητικών και ποινικών), να προλάβει την εκδήλωση επαγ-
γελματικών ασθενειών στους εργαζόμενους της και να ελαχιστοποιήσει την πιθανό-
τητα πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων,

γ) είναι ικανός/ή να:

• αναγνωρίσει και να καταγράψει τους επαγγελματικούς κινδύνους στην επιχείρησή 
του και με τη βοήθεια των ειδικών επιστημόνων σε θέματα ΥΑΕ, ανάλογα με τη 
φύση των επαγγελματικών κινδύνων, να σχεδιάσει και εφαρμόσει τα κατάλληλα 
μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.
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Διάγραμμα 1. Αριθμός θανάτων εξαιτίας εργατικών ατυχημάτων ανά 100.000 εργάτες  
από το 1912 έως και το 1998 στην Αμερική. Πηγή: Institute of Medicine 2000, βασισμένο  

και σε δεδομένα των: Corn 1992 & National Safety Council, 1999.
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15.1 Εισαγωγή 
Με τον όρο εργασία περιγράφεται η σωματική και η πνευματική προσπάθεια που καταβάλλει 
ένας άνθρωπος συστηματικά με στόχο την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, που 
θα ικανοποιήσουν τις δικές του ανάγκες ή/και των συνανθρώπων του. Ο χώρος στον οποίο ο 
κάθε άνθρωπος αναπτύσσει τη δημιουργική/παραγωγική του δραστηριότητα αναφέρεται ως 
εργασιακό περιβάλλον. Όταν δε μία συγκεκριμένη και χρήσιμη εργασία προσφέρεται συστη-
ματικά στο κοινωνικό σύνολο έναντι αμοιβής, τότε ονομάζεται και επάγγελμα. 

Είναι ευρέως γνωστό ότι η κάθε είδους εργασία επηρεάζει, σε διαφορετικό βαθμό, τη σωμα-
τική ή/και την ψυχική υγεία των ανθρώπων ανάλογα με το είδος, την ένταση και τη διάρκεια της. 
Επιπλέον κάθε άνθρωπος για την ίδια ακριβώς εργασία μπορεί να επηρεάζεται σωματικά ή/και 
ψυχικά σε διαφορετικό βαθμό από τους υπόλοιπους εξαιτίας της ηλικίας του, της φυσικής του 
κατάστασης, της κατάστασης της υγείας του, της ψυχολογικής του κατάστασης, κ.τ.λ.

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων που μπορεί να έχει η εργασία στην ανθρώπινη υγεία είχε 
απασχολήσει τον άνθρωπο από την αρχαιότητα. Αρκεί κάποιος να ανατρέξει στα κείμενα π.χ. 
του Ιπποκράτη ή του Ηρόδοτου για να το διαπιστώσει. Ιδιαίτερα μετά τη βιομηχανική επανά-
σταση, οι επιπτώσεις της εργασίας στην ανθρώπινη υγεία και κυρίως η ασφάλεια στο εργα-
σιακό περιβάλλον υπήρξε πεδίο συστηματικής έρευνας, τα αποτελέσματα της οποίας οδήγησαν 
σε διεθνές επίπεδο στη σημαντική μείωση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων όσο και 
των θανάτων των εργαζομένων εξαιτίας τους (βλ. διαγράμματα 1 και 2). 
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Με βάση τα στοιχεία του διαγράμματος 2 για την Ελλάδα και για τη χρονική περίοδο από το 1983 - 
2007, ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων/1.000 ασφαλισμένους μειώθηκε κατά 80% περίπου. 
Την ίδια χρονική περίοδο, με βάση τα στοιχεία του διαγράμματος 3, το συνολικό κόστος των 
παροχών προς τους τραυματίες ή θανόντες εργαζόμενους εξαιτίας των εργατικών ατυχημάτων 
από το ΙΚΑ, αυξήθηκε κατά 600% περίπου. Που μπορεί να οφείλεται κατά τη γνώμη σας το 
γεγονός αυτό; 

Διάγραμμα 2. Αριθμός εργατικών ατυχημάτων ανά 1.000 ασφαλισμένους  
στην Ελλάδα για τη χρονική περίοδο 1947 - 2007. Πηγή δεδομένων: ΙΚΑ, 2007.

 Διάγραμμα 3. Συνολικό κόστος παροχών επιδότησης και συνταξιοδότησης  
εργαζομένων εξαιτίας των εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα για την  

περίοδο 1983 - 2007. Πηγή δεδομένων: ΙΚΑ, 2007.

Στο διάγραμμα 4 παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των εργατικών ατυχη-
μάτων στην Ελλάδα ανά ηλικιακή κατηγορία. Με βάση τα στοιχεία αυτά, ο αριθμός των καταγε-
γραμμένων εργατικών ατυχημάτων είναι μεγαλύτερος στους νεαρής ηλικίας εργαζόμενους από 
ότι στους υπόλοιπους. Για ποιους λόγους μπορεί να συμβαίνει αυτό κατά τη γνώμη σας;
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Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία (βλ. διάγραμμα 5), τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα τόσο 
στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο, συμβαίνουν κυρίως στις μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, με βάση τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν. Που μπορεί να οφεί-
λεται το γεγονός αυτό κατά τη γνώμη σας;  

Διάγραμμα 4. Αριθμός εργατικών ατυχημάτων ανά ηλικιακή  
κατηγορία στην Ελλάδα. Πηγή δεδομένων: ΙΚΑ, 2007.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διάγραμμα 5. Αριθμός εργατικών ατυχημάτων ανά μέγεθος επιχείρησης  
στην Ελλάδα (με βάση τον αριθμό των εργαζομένων). Πηγή δεδομένων: ΙΚΑ, 2007.
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15.2 Η εργασία σε έναν κόσμο που αλλάζει
Τα τελευταία χρόνια οι αλλαγές, σε διεθνές επίπεδο, στην αγορά εργασίας και στο εργασιακό 
περιβάλλον είναι ραγδαίες και οφείλονται κυρίως (βλ. σχήμα 1):

• στην ενσωμάτωση των επιτευγμάτων των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφοριών 
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, 

• στις σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις στη βιομηχανική παραγωγή,

• στις αλλαγές στον οργανωτικό τομέα των επιχειρήσεων,

• στην παγκοσμιοποίηση, κ.τ.λ.

Επιπλέον, οι παρατηρούμενες κοινωνικές και δημογραφικές αλλαγές, αλλά και η οικονομική 
ύφεση που εμφανίστηκε, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, έντονα σε διάφορα κράτη, δημιούρ-
γησαν πολλές και νέες προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο στο πεδίο της έρευνας για τον έλεγχο 
της ασφάλειας των εργαζομένων και της προστασίας της υγείας τους. Πολλές από τις αιτίες 
αλλαγών στην αγορά εργασίας ή/και στο εργασιακό περιβάλλον που παρουσιάζονται στο 
σχήμα 1, έχουν συμβάλλει στην αύξηση την αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία των εργαζο-
μένων ενώ παράλληλα έχουν αυξήσει τις απαιτήσεις για περαιτέρω έρευνα στην ανάπτυξη 
νέων προτύπων ασφάλειας των εργαζομένων.  

Σήμερα είναι γενικά αποδεκτό ότι κάθε εργαζόμενος, ανεξάρτητα από το επάγγελμα που 
ασκεί, είναι πιθανό να εκτίθεται σε παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την 
υγεία του. Ως επαγγελματικός κίνδυνος ορίζεται ο κίνδυνος για την υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων, ο οποίος οφείλεται στην έκθεση του σε βλαπτικούς παράγοντες στο εργασιακό  
του περιβάλλον. Ενδεικτικές πηγές επαγγελματικών κινδύνων παρουσιάζονται στο σχήμα 2.
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Σχήμα 1. Σύγχρονα αίτια αλλαγών στην αγορά εργασίας ή/και στο εργασιακό  
περιβάλλον σε διεθνές επίπεδο, (σχήμα και κατηγοριοποίηση του συγγραφέα).
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Σχήμα 2. Ενδεικτικές πηγές επαγγελματικών κινδύνων, (σχήμα του συγγραφέα).

Εάν οι επαγγελματικοί κίνδυνοι σε κάθε εργασιακό περιβάλλον δεν εντοπιστούν, μελετηθούν 
και αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά είναι δυνατόν να προκαλέσουν στους εργαζόμενους σε 
αυτό είτε επαγγελματικές ασθένειες είτε εργατικά ατυχήματα/δυστυχήματα.  
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15.3 Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ)
Η υγιεινή και ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον έχει ως κύριο στόχο να αναγνωρίζει 
επικίνδυνες συνθήκες, υλικά και πρακτικές στον εργασιακό χώρο και να βοηθά τους εργο-
δότες και εργαζόμενους να εξαλείψουν ή να μειώσουν, κατά το δυνατόν, τις αρνητικές επιπτώ-
σεις που αυτές φέρουν στην ανθρώπινη υγεία και ευημερία.

Παρά το σημαντικό περιορισμό των εργατικών ατυχημάτων κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οι 
εργαζόμενοι αναφέρουν διαρκώς νέους και αναδυόμενους κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια τους, οι οποίοι σχετίζονται με την εργασία τους. Πέραν των σωματικών και ψυχολο-
γικών επιπτώσεων για τους ίδιους τους εργαζόμενους, οι κακές συνθήκες υγείας και ασφάλειας 
στο εργασιακό περιβάλλον συνήθως έχουν και άλλες σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις τόσο 
για το φορέα απασχόλησης των εργαζομένων, όσο και για τους καταναλωτές και την προστασία 
του περιβάλλοντος (βλ.σχήμα 3).

Η εργασιακή ασφάλεια είναι ο τομέας που ασχολείται με την πρόληψη τραυματισμών, ασθε-
νειών και απροσδόκητων θανάτων των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και 
εξαιτίας αυτής. Αν και η εργασιακή ασφάλεια ιστορικά έχει επικεντρωθεί στην πρόληψη των 
οξείων τραυματισμών στο εργασιακό περιβάλλον, ένας ευρύτερος ορισμός γενικά περιλαμ-
βάνει τον έλεγχο των κινδύνων και την πρόληψη των ατυχημάτων, όχι μόνο για την προστασία 
των εργαζομένων αλλά και για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Ως 

Σχήμα 3. Τομείς που μπορεί να συνεισφέρει θετικά η τήρηση των κανονισμών Υγιεινής και Ασφάλειας  
στην Εργασία (ΥΑΕ) σε μία επιχείρηση, (σχήμα και δεδομένα του συγγραφέα).
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εκ τούτου, το πεδίο της εργασιακής ασφάλειας θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ασχολείται 
με την αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων και των διαφόρων φυσικών, χημικών, βιολογικών 
και ψυχολογικών παραγόντων, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία τους και 
την ευημερία τους. Η συστηματική εφαρμογή αρχών, κανόνων και προτύπων που προέρχο-
νται ως αποτελέσματα της πολυετούς έρευνας από τις επιστήμες της μηχανικής, της ιατρικής, 
της φυσικής, της χημείας, της βιολογίας, της εργονομίας και αρκετών άλλων επιστημών είναι 
δυνατόν να συμβάλλει σημαντικά και ουσιαστικά στη δημιουργία ενός ασφαλούς, άνετου και 
ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζει τη δημόσια υγεία και 
την προστασία του περιβάλλοντος. 

Σε διεθνές επίπεδο έχει εκδοθεί ένας μεγάλος αριθμός προτύπων ασφάλειας που καλύπτουν 
ένα αρκετά ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, μεθόδων και υλικών, όπως π.χ. την ασφάλεια των 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων μίας επιχείρησης, την πυροπροστασία, το χειρισμό και την 
αποθήκευση χημικών/τοξικών ουσιών, κ.τ.λ. Αξίζει να επισημανθεί ότι η διαδικασία έκδοσης 
ενός προτύπου ασφάλειας είναι συνήθως μία διαδικασία που απαιτεί διεπιστημονική έρευνα, 
πολύ χρόνο για την ολοκλήρωση της και έχει πολύ υψηλό κόστος. 

Στη συνέχεια θα αναφερθούν και θα μελετηθούν οι πιο σημαντικοί παράγοντες που μπορούν 
να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους.

15.4 Βλαπτικοί παράγοντες για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων
Στο σχήμα 4 παρουσιάζονται επιγραμματικά οι βασικές κατηγορίες παραγόντων που μπορούν 
να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία των εργαζομένων και την ασφάλεια τους κατά τη διάρκεια 
της εργασίας τους.

Στη συνέχεια θα μελετηθούν οι κατηγορίες των παραγόντων του σχήματος 4, πιο αναλυτικά.

15.4.1 Φυσικοί παράγοντες
Οι βασικοί φυσικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των εργαζομένων 
παρουσιάζονται στο σχήμα 5 και ακολουθεί η αναλυτική τους παρουσίαση.
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Σχήμα 4. Κατηγορίες βλαπτικών παραγόντων για την υγεία και την ασφάλεια  
των εργαζομένων, (σχήμα του συγγραφέα).

Σχήμα 5. Φυσικοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν  
την υγεία των εργαζομένων, (σχήμα του συγγραφέα).
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Διάγραμμα 6. Κατανομή δείγματος εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα  
ανά μήνα του έτους. Πηγή δεδομένων: ΙΚΑ, 2007.

Θερμοκρασία

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι χώροι εργασίας καθώς και οι βοηθητικοί χώροι, καθόλη 
τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας, πρέπει να έχουν θερμοκρασία ανάλογη με τη φύση της 
εργασίας και τη σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεση της. Περιοχές θέσεων 
εργασίας που βρίσκονται υπό την επίδραση υψηλών θερμοκρασιών που εκλύονται από τις 
εγκαταστάσεις, πρέπει να ψύχονται μέχρι μια ανεκτή θερμοκρασία, όσο αυτό είναι πρακτικά 
δυνατό. 

Δεν υπάρχει όμως νομικά κατοχυρωμένο εύρος επιθυμητών θερμοκρασιών για το εσωτερικό 
των εργασιακών χώρων. Επιθυμητή θερμοκρασία στο χώρο εργασίας θεωρείται αυτή που κυμαί-
νεται μεταξύ 16 - 24oC. Σε πολύ μεγαλύτερες θερμοκρασίες ο εργαζόμενος μπορεί να αισθανθεί 
ζάλη, να αυξηθεί η κόπωση, να μειωθεί η συγκέντρωση του στην εργασία του, να έχει λιποθυ-
μικές τάσεις ή να υποστεί θερμοπληξία, κυρίως σε εξωτερικό περιβάλλον εργασίας. Πάνω δε από 
41οC μπορεί να υποστεί μέχρι και παραλήρημα ή σύγχυση. Σε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες 
από τους 16οC επίσης ο εργαζόμενος μπορεί να παρουσιάσει μειωμένη αποδοτικότητα, έλλειψη 
συγκέντρωσης στην εργασία του και να αυξηθεί η πιθανότητα λανθασμένων ενεργειών/χειρι-
σμών  του εξαιτίας του ψύχους. 

Τα στοιχεία του διαγράμματος 6, επιβεβαιώνουν ότι τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα 
συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του θέρους. Σε αντίστοιχα συμπεράσματα καταλήγουν και άλλες 
μελέτες σε χώρες στις οποίες οι θερμοκρασίες κατά την περίοδο του θέρους είναι υψηλές.
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Φωτισμός

Ο φωτισμός είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στο σχεδιασμό ενός ασφαλούς, λειτουρ-
γικού, ευχάριστου και άρα αποδοτικού εργασιακού περιβάλλοντος. Εντούτοις τις περισσότερες 
φορές δεν του αποδίδεται η δέουσα προσοχή με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πιθανότητες 
πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων αλλά και η εμφάνιση προβλημάτων υγείας, κυρίως οφθαλ-
μολογικών νοσημάτων, στους εργαζόμενους σε ένα περιβάλλον που δεν φωτίζεται σωστά.

Σε γενικές γραμμές σε ένα εργασιακό περιβάλλον, και με βάση την κείμενη νομοθεσία, θα 
πρέπει να ακολουθούνται οι ακόλουθοι κανόνες:

• η ένταση του φωτισμού θα πρέπει να είναι ανάλογη με το είδος και τη φύση της εργα-
σίας και για αυτό ο σχεδιασμός του τεχνητού φωτισμού μίας επιχείρησης θα πρέπει 
να γίνεται από έμπειρους επαγγελματίες κατόπιν μελέτης των απαιτήσεων και των 
διαθέσιμων προδιαγραφών που υπάρχουν για διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα 
(π.χ. εργασία γραφείου, εργαστήριο, γραμμή παραγωγής, αποθήκες, κ.τ.λ.),

• ο τεχνητός φωτισμός θα πρέπει να έχει χαρακτηριστικά φάσματος παραπλήσια με 
αυτά του φυσικού φωτισμού (δηλαδή το φως του ήλιου), επιλέγοντας τους κατάλ-
ληλους λαμπτήρες,

• ο παρεχόμενος φωτισμός θα πρέπει να ελαχιστοποιεί το φαινόμενο της θάμβωσης 
για αυτό προτείνεται η τοποθέτηση φωτιστικών οροφής ως τη βασική πηγή φωτι-
σμού του χώρου εργασίας. Ως συμπληρωματικός φωτισμός, ιδιαίτερα για εργασίες 
που απαιτούν ακρίβεια μπορούν να χρησιμοποιούνται τα γνωστά σε όλους μας 
σποτ, τα οποία κατευθύνουν αποτελεσματικά το φωτισμό στα σημεία επιλογής, 

• ο φωτισμός θα πρέπει να μη δημιουργεί αντανακλάσεις, έντονες αντιθέσεις 
(αποφυγή σκιών) και εναλλαγές φωτεινότητας και να διαχέεται, διευθύνεται και 
κατανέμεται σωστά στο χώρο εργασίας,

• εάν από τη φύση της εργασίας υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος από μία 
απρόοπτη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, τότε θα πρέπει να τοποθε-
τηθεί και να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εφεδρικός φωτισμός ασφά-
λειας. Η ένταση του εφεδρικού φωτισμού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το 
1/100 της έντασης του γενικού φωτισμού,

• στον αποδοτικότερο/οικονομικότερο φωτισμό του εργασιακού περιβάλλοντος συμ- 
βάλλει ο χρωματισμός των εσωτερικών τοίχων του εργασιακού περιβάλλοντος να 
γίνεται με χρώματα ανοικτά. Επιπλέον, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην 
επιλογή των χρωμάτων, έτσι ώστε αυτά να μην είναι ιδιαίτερα έντονα με αποτέ-
λεσμα να αποσπούν την προσοχή ή να προκαλούν εκνευρισμό στους εργαζόμενους,

• όλοι οι λαμπτήρες να ελέγχονται και να καθαρίζονται τακτικά και να υπάρχει ένα 
ελάχιστο στοκ διαθέσιμο στο χώρο εργασίας, σε περίπτωση που απαιτηθεί η αντι-
κατάστασή τους,

• η αντικατάσταση των ενεργοβόρων λαμπτήρων βολφραμίου (ή πυρακτώσεως) 
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Πίνακας 1. Ενδεικτικές ανάγκες σε νωπό αέρα (σε m3) ανά ώρα και εργαζόμενο.  
Πηγή: Ευρωπαϊκή οδηγία 89/654/ΕΟΚ, Π.Δ. 16/1996.

Είδος Εργασίας Αέρας σε m3/ώρα και εργαζόμενο

Ως επί το πλείστον καθιστική 20 έως 40

Ως επί το πλείστον ελαφριά σωματική 40 έως 60

Ως επί το πλείστον βαριά σωματική πάνω από 65

με σύγχρονους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας εκτός του ότι συμβάλλει 
στη μείωση των λειτουργικών εξόδων μίας επιχείρησης, συμβάλλει επίσης στην 
προστασία του περιβάλλοντος απαιτώντας πολύ λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια για 
την προσφορά της επιθυμητής έντασης φωτισμού και τέλος

• οι διακόπτες του τεχνητού φωτισμού θα πρέπει να είναι εύκολα προσιτοί ακόμα και 
στο σκοτάδι και να είναι τοποθετημένοι κοντά στις εισόδους και εξόδους, καθώς και 
κατά μήκος των διαδρόμων κυκλοφορίας και των θυρίδων προσπέλασης.

Για τους χώρους εργασίας που βρίσκονται στο ύπαιθρο, πρέπει να φωτίζονται επαρκώς με 
τεχνητό φωτισμό εφόσον το φως της ημέρας δεν αρκεί, να υπάρχει η κατάλληλη σήμανση του 
χώρου και να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα ρούχα για την προστασία των εργαζομένων (π.χ. 
με ανακλαστικές ταινίες ή έντονα χρώματα).

Αερισμός − Εξαερισμός

Στους χώρους εργασίας ο αέρας πρέπει να ανανεώνεται κατάλληλα, ανάλογα με τη φύση της 
εργασίας και τη σωματική προσπάθεια που απαιτείται για την εκτέλεσή της. Σε περίπτωση 
που η ανανέωση επιτυγχάνεται με τεχνητά μέσα ή συστήματα (εξαερισμός − κλιματισμός) τότε 
αυτά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, θα:

• πρέπει να λειτουργούν συνεχώς κατά τη διάρκεια λειτoυργίας της επιχείρησης. 
Κάθε βλάβη του συστήματος θα πρέπει να επισημαίνεται κατάλληλα από αυτό-
ματη διάταξη ενσωματωμένη στο σύστημα ή στο μέσο και να αντικαθίσταται όσο το 
δυνατόν πιο γρήγορα,

• πρέπει να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η έκθεση των εργαζο-
μένων σε ενοχλητικά ρεύματα αέρα,

• πρέπει να περιορίζονται/αφαιρούνται άμεσα αποθέσεις και ρύποι στις εγκαταστά-
σεις κλιματισμού ή μηχανικού εξαερισμού που ενδέχεται να επιφέρουν κίνδυνο για 
την υγεία των εργαζομένων, λόγω ρύπανσης/μόλυνσης του εισπνεόμενου αέρα.

Σε κλειστούς χώρους εργασίας οι ανάγκες σε νωπό αέρα ανά εργαζόμενο της επιχείρησης και 
ανά ώρα παρουσιάζονται στον πίνακα 1.
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Θόρυβος

Με τον όρο του θορύβου περιγράφεται κάθε ήχος ο οποίος χαρακτηρίζεται ως δυσάρε-
στος. Τα τελευταία χρόνια, τα επίπεδα θορύβου έχουν αυξηθεί, ιδιαίτερα στο περιβάλλον των 
μεγάλων αστικών κέντρων, έχοντας αποδεδειγμένες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας. Τα 
υψηλά επίπεδα θορύβου είτε κατά τη διάρκεια της εργασίας μας είτε κατά τη διάρκεια της 
υπόλοιπης καθημερινότητας μας, ιδιαίτερα στα σύγχρονα αστικά περιβάλλοντα, μπορούν 
να προκαλέσουν την ανάγκη για αυξημένη ανάπαυση και χαλάρωση από ότι συνήθως χρεια-
ζόμαστε ενώ μπορούν να προκαλέσουν διαφόρων ειδών προβλήματα όπως π.χ. προβλήματα 
στον ύπνο, προβλήματα εκνευρισμού και επιθετικότητας. Τα υψηλά επίπεδα θορύβου μπορεί 
να προκαλέσουν: 

• βλάβη στην ακοή (προσωρινή ή μόνιμη απώλεια της ακοής),

• ενόχληση στη συνομιλία/συνεννόηση/επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων,

• αύξηση του εκνευρισμού, της επιθετικότητας και του στρες,

• μείωση της αποδοτικότητας των εργαζομένων και αύξηση της κόπωσής τους,

• ατυχήματα, εφόσον δεν ακούγονται τα μηνύματα προειδοποίησης και τα ηχητικά 
σήματα κινδύνου ή η επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων είναι προβληματική.

Ο θόρυβος προέρχεται συνήθως από ήχους διαφορετικής έντασης και συχνοτήτων. Η ένταση 
του ήχου μετριέται σε ντεσιμπέλ (dΒ) ενώ η συχνότητα του μετριέται σε Hertz (Hz). Επιπλέον, 
αξίζει να επισημανθεί ότι πέρα από την ένταση ενός ήχου σημασία έχει και η συχνότητά του. 
Έτσι ισχύουν σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα:

• οι ήχοι υψηλής συχνότητας ενοχλούν περισσότερο από ότι οι ήχοι χαμηλής 
συχνότητας, 

• οι απλοί ήχοι, (επαναλαμβανόμενοι ή συνεχείς), μπορεί να είναι περισσότερο 
ενοχλητικοί και να προκαλέσουν μεγαλύτερη βλάβη από ότι οι σύνθετοι ήχοι.

Στον πίνακα 2 δίνονται παραδείγματα έντασης γνωστών σε όλους μας ήχων σε dΒ. Στην πράξη 
για τον προσδιορισμό της έντασης των ήχων και κατ’ επέκταση των θορύβων χρησιμοποιούνται 
συνήθως τα dΒ επειδή ανταποκρίνονται καλύτερα στις επιπτώσεις που έχει ο θόρυβος στην 
ανθρώπινη ακοή.

Πρακτική συμβουλή
Όταν δεν μπορείτε να συνομιλείτε με κανονική ένταση φωνής και βρίσκεστε σε από-
σταση μικρότερη του ενός μέτρου από το συνάδελφο σας τότε το επίπεδο θορύβου 
στο εργασιακό σας περιβάλλον είναι πολύ υψηλό και επικίνδυνο για την υγεία σας 
(EFML, 1992).

*
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Κραδασμοί

Οι κραδασμοί είναι μηχανικής προέλευσης ταλαντώσεις που μεταδίδονται στο ανθρώπινο 
σώμα κατά τη διάρκεια της εργασίας από τη χρήση ηλεκτροκίνητων εργαλείων, μηχανών και 
μηχανημάτων, οχημάτων, κ.τ.λ.

Οι κραδασμοί διακρίνονται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες:

 α) κραδασμοί που μεταδίδονται μέσω των χεριών των εργαζομένων (δόνηση του 
άξονα χειρός – βραχίονα) και οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές στα 
οστά, τις αρθρώσεις ή τα αγγεία, νευρολογικές ή μυϊκές, κ.ά.

Χαρακτηριστικοί ήχοι
Στάθμη 
έντασης
(dB)

Παρατηρήσεις

Αεριωθούμενο αεροπλάνο 140 Ένταση πολύ επιβλαβής για την υγεία

Πολυβόλο 130 ‘’

Αεροπλάνο με έλικες/Ροκ συναυλία 120 ‘’

Όριο πόνου ανθρώπινου αυτιού 120 ‘’

Γεωτρύπανο/αλυσοπρίονο 110 Ένταση επιβλαβής για την υγεία

Κίνηση μεγάλων φορτηγών αυτοκινήτων 90 ‘’

Κυκλοφοριακή κίνηση 80
Ενοχλητικός θόρυβος/καλύπτει τη 
συνομιλία μεταξύ δύο ανθρώπων

Κίνηση επιβατικού αυτοκινήτου 70 ‘’

Συνομιλία σε κανονικό τόνο 60
Οριακά ενοχλητικός θόρυβος για 
εργασίες που απαιτούν ιδιαίτερη 
συγκέντρωση

Συνομιλία σε χαμηλό τόνο/μέσος 
θόρυβος σπιτιού

50 Ανεκτό επίπεδο θορύβου

Ραδιόφωνο σε χαμηλή ένταση 40 ‘’

Ψίθυρος 30 ‘’

Σπίτι σε ήσυχο περιβάλλον και με 
απουσία ανθρώπινης παρουσίας

20 ‘’

Θρόισμα φύλλων 10 ‘’

Πίνακας 2. Στάθμη έντασης χαρακτηριστικών ήχων (σε dB). Πηγή δεδομένων: EFML, 1992.



Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα

588

β) κραδασμοί που μεταδίδονται σε ολόκληρο το σώμα (δόνηση ολοκλήρου σώματος) 
και οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν οσφυαλγία, τραυματισμό της σπονδυλικής 
στήλης, κ.ά.

Για περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά στην προστασία από τους κραδασμούς, ο αναγνώ-
στης παραπέμπεται στα ακόλουθα νομοθετήματα, (βλ. και υποκεφάλαιο νομοθεσίας):

• Ευρωπαϊκό δίκαιο: οδηγία 2002/44/ΕΚ.

• Εθνική νομοθεσία Ελλάδας: ΠΔ 176/2005, [ΦΕΚ 227/Α/14.9.2005].

• Εθνική νομοθεσία Κύπρου: Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος του 
1996 και μετέπειτα και ο κανονισμός Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του 2005, 
περί προστασίας από τους κραδασμούς, (Κανονιστική Διοικητική Πράξη, Κ.Δ.Π., 
332/2005 – Παράρτημα τρίτο, ΕΕΔ, αρ. 4015, 22.6.2005).

Ακτινοβολίες

Οι εργαζόμενοι που κατά τη διάρκεια της εργασίας τους εκτίθενται σε ακτινοβολίες διαφόρων 
μορφών συνήθως ανήκουν σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες. Για την προστασία από 
τις ακτινοβολίες, ο αναγνώστης παραπέμπεται στα ακόλουθα νομοθετήματα, (βλ. και υποκε-
φάλαιο νομοθεσίας):

• Ευρωπαϊκό δίκαιο: οδηγίες 96/29 και 97/43 της Ευρατόμ.

• Εθνική νομοθεσία Ελλάδας: Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ)94/2001, [ΦΕΚ 216/Β/6.3.2001], περί 
«Έγκρισης Κανονισμών Ακτινοπροστασίας» όπως αυτό συμπληρώθηκε από την 
υπουργική απόφαση Υ.Α. 10828/ΕΦΑ(1897)/06, [ΦΕΚ 859/Β/10.7.06], περί «Ελέγχου 
των κλειστών πηγών υψηλής ραδιενέργειας και των έκθετων πηγών».

• Εθνική νομοθεσία Κύπρου:

1. Ο περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες και Πυρηνικής Ασφάλειας 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011, (Ν.127(Ι)/2011).

2. Ο περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2009 (Ν. 8(Ι)/2009).

3. Ο περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες Νόμος του 2002 (Ν. 
115(Ι)/2002).

15.4.2 Χημικοί παράγοντες
Οι χημικές ουσίες που έχουν καταγραφτεί σε διεθνές επίπεδο είναι πάνω από 400.000 (Expub, 
2012). Στο εμπόριο και τη βιομηχανία κυκλοφορούν ευρέως και χρησιμοποιούνται στην παρα-
γωγή χιλιάδων προϊόντων περίπου 100.000 ενώ κάθε έτος προστίθενται περίπου 1.500 νέες 
χημικές ουσίες. Από αυτές μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό (εκτιμάται περίπου στο 2-3%) έχουν 
ελεγχθεί για τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και στο φυσικό 
περιβάλλον.
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Στην καθημερινή ζωή μας κάθε ένας από εμάς έρχεται σε επαφή με δεκάδες έως και εκατο-
ντάδες χημικές ουσίες, μερικές εκ των οποίων μπορούν να μας προκαλέσουν από μία απλή 
αλλεργία έως και πολύ σοβαρότερα προβλήματα υγείας που είναι δυνατόν να επιφέρουν και 
το θάνατο (βλ. σχήμα 6). Αξίζει δε να τονιστεί ότι πολλά προβλήματα υγείας που οφείλονται 
στην έκθεση μας σε διάφορες βλαπτικές για την ανθρώπινη υγεία χημικές ουσίες, μπορούν να 
παρουσιάσουν τα πρώτα συμπτώματα και να εξελιχθούν μετά από μεγάλη χρονική περίοδο, 
όπως για παράδειγμα τα διάφορα είδη καρκίνου. 

Η είσοδος των χημικών ουσιών στον οργανισμό μας γίνεται μέσω των ακόλουθων οδών:

• μέσω της εισπνοής,

• μέσω της απορρόφησης/επαφής με το δέρμα και 

• μέσω της κατάποσης. 

Οι χημικές ουσίες που σήμερα γνωρίζουμε ότι μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις 
στην ανθρώπινη υγεία, μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες:

• αέριοι ρυπαντές (π.χ. O
3, CO, SO2, NOx, κ.ά.),

Σχήμα 6. Πιθανές πηγές επικίνδυνων χημικών ουσιών για τον άνθρωπο  
στην καθημερινή του ζωή, (σχήμα του συγγραφέα).
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• αιωρούμενα σωματίδια (π.χ. σκόνη, καπνός, κ.ά.),

• υγρά και ατμοί (π.χ. διαλύτες, οξέα, αλκάλια, κ.ά.),

• βαρέα μέταλλα (π.χ. κάδμιο, υδράργυρος, μόλυβδος, νικέλιο, χρώμιο, κ.ά.),

• φυτοφάρμακα, κ.τ.λ.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι σε διεθνές επίπεδο τομέας αιχμής για την ΥΑΕ 
θεωρείται το πρόβλημα των αιωρούμενων σωματιδίων (π.χ. σκόνη) στο εργασιακό περιβάλλον. 
Τα αιωρούμενα σωματίδια μπορούν να προκαλέσουν ανάλογα με το μέγεθος, την προέλευση 
τους, τη χημική τους σύσταση, κ.τ.λ.:

• καρκίνο του πνεύμονα, του λάρυγγα, της μύτης, κ.τ.λ.,

• καρδιοπάθειες, εμφυσήματα, 

• Χρόνιες Αποφρακτικές Πνευμονοπάθειες (ΧΑΠ), χρόνιες βρογχίτιδες, 

• άσθμα, αλλεργίες, ρινίτιδες, κ.ά.

Μερικές από τις ασθένειες που προκαλούνται από την έκθεση των εργαζομένων σε επικίνδυνα 
αιωρούμενα σωματίδια στην εργασία τους αναπτύσσονται μετά από πολλά χρόνια από την 
έκθεση τους σε αυτά και όταν τα πρώτα συμπτώματα εμφανιστούν μπορεί ήδη να είναι πολύ 
αργά.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ανθρώπινος οργανισμός έχει, ως ένα βαθμό, τη δυνατότητα να 
δέχεται επιβλαβείς χημικές ουσίες και να τις «εξουδετερώνει». Όταν όμως η έκθεση ενός 
ανθρώπου σε επιβλαβείς χημικές ουσίες συμβαίνει για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή κατ’ 
επανάληψη ή ακόμα και όταν ο άνθρωπος εκτίθεται σε υψηλότερες συγκεντρώσεις από αυτές 
που μπορεί να «ανεχτεί», τότε ο οργανισμός του νοσεί. Τα κύρια όργανα του ανθρώπινου 
οργανισμού που αναλαμβάνουν την «εξουδετέρωση» των επικίνδυνων ουσιών που εισέρχο-
νται σε αυτόν, είναι κυρίως τα νεφρά και το συκώτι.   

Συνεπώς, η επαφή με χημικές ουσίες τόσο κατά τη διάρκεια της εργασίας όσο και κατά τη διάρ-
κεια της υπόλοιπης καθημερινότητας μας, θα πρέπει να γίνεται πάντοτε με ιδιαίτερη προσοχή, 
μετά από προσεκτική ανάγνωση των οδηγιών χρήσης των διαφόρων προϊόντων και αφού 
έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τα οποία προτείνονται από τον κατασκευ-
αστή τους.

Στον πίνακα 3, παρουσιάζεται ένας κατάλογος με τα διεθνή σύμβολα σήμανσης των επικίν-
δυνων ουσιών ή παρασκευασμάτων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
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 E

Εκρηκτικό (Explosive). Το σύμβολο της διπλανής στήλης συνοδευόμενο από τη λέξη εκρηκτικό, επιση-
μαίνει την ύπαρξη στερεών, υγρών, παχύρρευστων ή ζελατινωδών ουσιών και παρασκευασμάτων, που 
μπορούν να αντιδράσουν εξώθερμα και με ταυτόχρονη ταχεία έκλυση αερίων, ακόμη και χωρίς την 
παρουσία ατμοσφαιρικού οξυγόνου, και που υπό καθορισμένες συνθήκες δοκιμής εκπυρσοκροτούν, 
αναφλέγονται γρήγορα ή εκρήγνυνται υπό την επίδραση θερμότητας και μερικού περιορισμού. Οι ουσίες 
αυτές μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα, τραυματισμούς έως και σε ακραίες καταστάσεις το θάνατο.

 Ο

Οξειδωτικό (Oxidising). Το σύμβολο της διπλανής στήλης συνοδευόμενο από τη λέξη οξειδωτικό, επι-
σημαίνει την ύπαρξη ουσιών και παρασκευασμάτων, τα οποία σε επαφή με άλλες ουσίες, και ιδίως 
εύφλεκτες ουσίες, προκαλούν ισχυρώς εξώθερμη αντίδραση. Οι ουσίες αυτές μπορούν να προκαλέσουν 
εγκαύματα στον άνθρωπο, να αντιδράσουν με άλλες ουσίες παράγοντας επικίνδυνες αναθυμιάσεις και  
να ενισχύσουν τη φωτιά.

 F

Λίαν εύφλεκτο (Highly flammable). Tο σύμβολο της διπλανής στήλης συνοδευόμενο από τις λέξεις  
λίαν εύφλεκτο, επισημαίνει την ύπαρξη ουσιών και παρασκευασμάτων:

- που μπορεί να θερμανθούν και τελικά να αναφλεγούν στον αέρα σε κανονική θερμοκρασία χωρίς 
έξωθεν παροχή ενέργειας ή
- σε στερεά κατάσταση, που μπορούν να αναφλεγούν εύκολα μετά από σύντομη επίδραση πηγής 
ανάφλεξης και που εξακολουθούν να φλέγονται ή να καίγονται μετά την απόσυρση της πηγής 
ανάφλεξης ή
- σε υγρή κατάσταση, με πολύ χαμηλό σημείο ανάφλεξης ή
- που σε επαφή με το νερό ή με υγρό αέρα εκλύουν εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες.

Οι ουσίες και τα παρασκευάσματα αυτά μπορούν να παράγουν επικίνδυνους ατμούς που μπορούν να 
ερεθίσουν το δέρμα, τα μάτια και τα πνευμόνια.

 F+

Εξαιρετικά εύφλεκτο (Extremely flammable). Το σύμβολο της διπλανής στήλης συνοδευόμενο από τη 
λέξη εξαιρετικά εύφλεκτο, επισημαίνει την ύπαρξη ουσιών και παρασκευασμάτων με εξαιρετικά χαμηλό 
σημείο ανάφλεξης και χαμηλό σημείο ζέσεως, καθώς και αέριες ουσίες και παρασκευάσματα οι οποίες, 
υπό κανονική θερμοκρασία και πίεση, αναφλέγονται στον αέρα.

 T

Τοξικό (Toxic). Το σύμβολο της διπλανής στήλης συνοδευόμενο από τη λέξη τοξικό, επισημαίνει την 
ύπαρξη ουσιών και παρασκευασμάτων που εισπνεόμενα, καταπινόμενα ή απορροφούμενα μέσω του 
δέρματος, ακόμα και σε μικρές ποσότητες, προκαλούν το θάνατο ή οξείες ή χρόνιες βλάβες της υγείας.

 T+

Πολύ τοξικό (Very toxic). Το σύμβολο της διπλανής στήλης συνοδευόμενο από τις λέξεις πολύ 
τοξικό, επισημαίνει την ύπαρξη ουσιών και παρασκευασμάτων που εισπνεόμενα, καταπινόμενα ή 
απορροφούμενα μέσω του δέρματος ακόμη και σε ελάχιστη ποσότητα, προκαλούν το θάνατο ή οξείες ή 
χρόνιες βλάβες της υγείας.

 Xn

Επιβλαβές (Harmful). Το σύμβολο της διπλανής στήλης συνοδευόμενο από τη λέξη επιβλαβές, επισημαίνει 
την ύπαρξη ουσιών και παρασκευασμάτων που εισπνεόμενα, καταπινόμενα ή απορροφούμενα μέσω του 
δέρματος μπορούν να προκαλέσουν το θάνατο ή οξείες ή χρόνιες βλάβες της υγείας.

 Xi

Ερεθιστικό (Irritant). Το ίδιο σύμβολο όπως για το επιβλαβές, αλλά με τη λέξη ερεθιστικό, επισημαίνει 
την ύπαρξη μη διαβρωτικών ουσιών και παρασκευασμάτων, τα οποία με άμεση, παρατεταμένη ή 
επαναλαμβανόμενη επαφή με το δέρμα ή τους βλεννογόνους, μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονές.

 C

Διαβρωτικό (Corrosive). Το σύμβολο της διπλανής στήλης συνοδευόμενο με τη λέξη διαβρωτικό, επι-
σημαίνει την ύπαρξη ουσιών και παρασκευασμάτων, τα οποία σε επαφή με ζώντες ιστούς, μπορούν να 
τους καταστρέψουν. Η επαφή αυτής της ουσίας με το ανθρώπινο σώμα μπορεί να προκαλέσει σοβαρά 
εγκαύματα στο δέρμα, στη σάρκα και στα μάτια. Επιπλέον μπορεί να είναι διαβρωτικό και για άλλα υλικά.

 Ν

Επικίνδυνο για το περιβάλλον (Dangerous for the enviroment). Το σύμβολο της διπλανής στήλης 
συνοδευόμενο από τις λέξεις επικίνδυνο για το περιβάλλον, επισημαίνει την ύπαρξη ουσιών και 
παρασκευασμάτων, τα οποία αν εισαχθούν στο περιβάλλον, παρουσιάζουν άμεσο ή μελλοντικό  
κίνδυνο για έναν ή περισσότερους τομείς του περιβάλλοντος.

Πίνακας 3. Σύμβολα σήμανσης επικίνδυνων ουσιών ή παρασκευασμάτων.  
Πηγή: Ευρωπαϊκή Οδηγία 99/45/ΕΚ. 
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15.4.3 Βιολογικοί παράγοντες
Ως βιολογικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των εργαζομένων νοούνται 
οι διαφόρων ειδών μικροοργανισμοί μεταξύ των οποίων και οι γενετικά τροποποιημένοι, οι 
κυτταροκαλλιέργειες και τα ενδοπαράσιτα του ανθρώπου, που είναι δυνατόν να προκαλέσουν 
στους εργαζόμενους οποιασδήποτε μορφής μόλυνση, αλλεργία ή τοξικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους βιολογικούς παράγοντες που μπορούν να 
επηρεάσουν αρνητικά την υγεία των εργαζομένων, ο αναγνώστης παραπέμπεται στο υποκεφά-
λαιο της νομοθεσίας. 

15.4.4 Εργονομικοί παράγοντες
Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η εργονομία ασχολείται με τη μελέτη και το σχεδιασμό διαδικα-
σιών, εργαλείων, μηχανών και αντικειμένων με στόχο τόσο την ικανοποίηση των αναγκών των 
χρηστών όσο και τη βελτιστοποίηση της απόδοσής τους στην εργασία. 

Στη συνέχεια μελετάται ένα συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλοι όσοι ασχολούνται με 
εργασία γραφείου και χρήση Η/Υ.

Παράδειγμα

Θα συμφωνήσετε ότι πολύς κόσμος θεωρεί τη δουλειά γραφείου και τη χρήση του Η/Υ μία από 
τις πιο ασφαλείς και ακίνδυνες εργασίες. Ισχύει κάτι τέτοιο όμως;

Στο σχήμα 7, παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισμένοι από τους επαγγελματικούς κινδύνους που 
διατρέχει ένας εργαζόμενος σε δουλειά γραφείου με ταυτόχρονη χρήση Η/Υ. Θα διαπιστώ-
σετε ότι ορισμένοι από τους επαγγελματικούς κινδύνους που αναφέρονται είναι εξαιρετικά 
σοβαροί. Με τη βοήθεια της εργονομίας έχουν βρεθεί τρόποι έτσι ώστε να μειωθούν οι πιθα-
νότητες πρόκλησης βλαβών στην ανθρώπινη υγεία, που προέρχονται από την κακή στάση των 
χειριστών Η/Υ. Όπως για παράδειγμα, η ορθή στάση των χειριστών Η/Υ που παρουσιάζεται 
στην εικόνα 1. Πόσοι από εμάς τηρούμε αυτές τις οδηγίες; 

Για περαιτέρω μελέτη της εργονομίας ο αναγνώστης παραπέμπεται στη διαθέσιμη στο Διαδίκτυο 
αναφορά των Σιχλετίδη και Μανδρούκα (1999).
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Σχήμα 7. Ενδεικτικοί επαγγελματικοί κίνδυνοι εργαζομένων σε δουλειά  
γραφείου με χρήση Η/Υ, (σχήμα του συγγραφέα).

Εικόνα 1. Ορθή θέση χειριστή Η/Υ, (σχήμα του συγγραφέα).
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15.4.5 Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες
Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων που μπορούν να 
επηρεάσουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ορισμένοι από αυτούς δημιουρ-
γούνται ή εξελίσσονται μέσα στο εργασιακό περιβάλλον άλλοι εκτός αυτού. Σε κάθε περίπτωση 
όμως από όπου και εάν δημιουργούνται ή εξελίσσονται οι παράγοντες αυτοί, από τη στιγμή 
που μπορεί να επηρεάζουν την ικανότητα για εργασία, την απόδοση και την απαραίτητη συγκέ-
ντρωση ενός εργαζόμενου, πρέπει να αντιμετωπίζονται, κατά το δυνατόν, από τον εργοδότη 
και τους ειδικούς που μπορούν να τον βοηθήσουν κατά περίπτωση. Η μη έγκαιρη και αποτελε-
σματική αντιμετώπιση των ψυχολογικών προβλημάτων που απειλούν την υγεία και ευημερία 
ενός εργαζόμενου, από τον εργοδότη και από τους ειδικούς επιστήμονες, μπορεί να αυξήσουν 
τις πιθανότητες λανθασμένων χειρισμών εκ μέρους του εργαζόμενου, οι οποίοι να αποτελέ-
σουν εκτός των άλλων και αιτία πρόκλησης ατυχήματος. Επιπλέον, μπορούν να προκαλέσουν 
κινδύνους τόσο για τους υπόλοιπους εργαζόμενους όσο και για ολόκληρη την επιχείρηση. 

Υπάρχουν παράγοντες που δε συμβάλουν στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος 
αποδοτικού, ασφαλούς και υγιούς. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι:

• η μη ορθή αξιοποίηση των ικανοτήτων των εργαζομένων,

• η αξιολόγηση των εργαζομένων με βάση κριτήρια άσχετα με την εργασία που 
προσφέρουν, (π.χ. πολιτικές πεποιθήσεις, θρησκευτικές προτιμήσεις, κ.ά.),

• η ανυπαρξία κάποιων σαφώς προσδιορισμένων και διαφανών κριτηρίων για την 
εξέλιξη στην ιεραρχία μίας επιχείρησης,

• ο υπερβολικός/«ασφυκτικός» έλεγχος της εργασιακής απόδοσης των εργαζομένων, 

• η αδιάφορη ή με αρνητική προδιάθεση αντιμετώπιση οποιονδήποτε προτάσεων/
σκέψεων/πρωτοβουλιών των εργαζομένων για τη βελτίωση του εργασιακού περι-
βάλλοντος και την αύξηση της απόδοσης της επιχείρησης,

• οι συνεχείς απειλές (π.χ. για απόλυση/μείωση μισθού/δυσμενή μετάθεση, κ.ά.),

• η σεξουαλική παρενόχληση, κ.ά. 

Οι επιπτώσεις στους εργαζόμενους από παράγοντες όπως αυτοί που μόλις αναφέρθηκαν 
μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση του άγχους με τα ακόλουθα αποτελέσματα:

• την έλλειψη συγκέντρωσης και την αύξηση της πιθανότητας πραγματοποίησης 
λανθασμένων ενεργειών ή χειρισμών του εξοπλισμού της επιχείρησης, 

• την αύξηση της πιθανότητας πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων και 

• την αύξηση των αναρρωτικών αδειών, των ημερών αδικαιολόγητης απουσίας από 
την εργασία, κ.λπ.

Εργαζόμενοι που δε νοιώθουν άνετα στο εργασιακό τους περιβάλλον είναι δυνατόν με την 
πρώτη ευκαιρία που θα τους παρουσιαστεί να υποβάλλουν την παραίτησή τους από την επιχεί-
ρηση, δημιουργώντας κενά στην παραγωγική διαδικασία, πολλές φορές δύσκολα αντιμετωπί-
σιμα εξαιτίας της εμπειρίας ή της εξειδίκευσής τους.

��������.����������
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Στους ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες που μπορεί να αναπτυχθούν εκτός εργασίας 
αλλά παρόλα αυτά είναι δυνατόν να έχουν αρνητική επίδραση στην εργασία ενός ανθρώπου, 
αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθοι:

• οικογενειακά προβλήματα,

• προβλήματα υγείας των ιδίων ή των κοντινών προσώπων τους,

• οικονομικά προβλήματα,

• αύξηση της εργασιακής ανασφάλειας σε περιόδους οικονομικής ύφεσης,

• άγχος για το μέλλον,

• εθισμοί σε ουσίες, κ.τ.λ.

Ο διάλογος θα πρέπει να επιδιώκεται από τον κάθε εργοδότη με στόχο την έγκαιρη ανίχνευση 
των προβλημάτων, την κατανόηση, την έγκαιρη αντιμετώπιση από τους ειδικούς επιστήμονες 
εάν αυτό κριθεί απαραίτητο κ.τ.λ. Η επίτευξη της μέγιστης ψυχικής ηρεμίας των εργαζομένων 
συμβάλλει σημαντικά στην αποφυγή της εμφάνισης δυσάρεστων έως και επικίνδυνων κατα-
στάσεων σε ένα εργασιακό περιβάλλον.

Για περαιτέρω μελέτη των παραγόντων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ψυχική υγεία 
των εργαζομένων, ο αναγνώστης παραπέμπεται σε αρκετές διαθέσιμες πηγές που είναι 
προσβάσιμες από το Διαδίκτυο, ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες: Πανταζοπούλου - 
Φωτεινέα, 2003; ΤΕΕ, 2006 & Καπρίνης, 1999.

15.5 Επαγγελματικές ασθένειες
Οι επαγγελματικές ασθένειες (νόσοι/παθήσεις), αποτελούν μορφές βλάβης του ανθρώπινου 
οργανισμού, που δημιουργούνται εξαιτίας της φύσης της εργασίας του κάθε ανθρώπου ή των 
συνθηκών που επικρατούν στο εργασιακό του περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια οι επαγγελμα-
τικές ασθένειες έχουν αυξηθεί σημαντικά. Η τελευταία προσπάθεια σύνταξης ενός Ευρωπαϊκού 
Καταλόγου των επαγγελματικών ασθενειών έγινε με την έκδοση της οδηγίας 2003/670/ΕΚ, 
(Ελλάδα: Π.Δ. 41/2012 [ΦΕΚ 91/Α/19.4.2012], Κύπρος: - ). 

Αξίζει να επισημανθεί ότι ορισμένες από τις ασθένειες των εργαζομένων είναι πολύ δύσκολο να 
τεκμηριωθούν με επιστημονικά αδιαμφισβήτητο τρόπο και να χαρακτηριστούν ως επαγγελμα-
τικές, με βάση την ιατρική επιστήμη. Είναι δύσκολο δηλαδή να αποδειχτεί ιατρικά ότι οι ασθέ-
νειες ή οι παθήσεις αναπτύχθηκαν εξαιτίας της εργασίας και δεν προϋπήρχαν ή δεν αναπτύ-
χθηκαν εξαιτίας παραγόντων ή δραστηριοτήτων του εργαζόμενου εκτός της εργασίας του. Για 
παράδειγμα, οι πόνοι χαμηλά στην πλάτη, οι ημικρανίες, μία εγκεφαλική αιμορραγία ή ακόμα 
και ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι δύσκολο να τεκμηριωθούν ιατρικά ότι η εμφάνιση/δημι-
ουργία τους οφείλεται σε μεγάλο βαθμό ή αποκλειστικά στις συνθήκες εργασίας ενός ανθρώπου. 
Επιπλέον, αρκετές επαγγελματικές ασθένειες μπορούν να αναπτυχθούν ή να εξελιχθούν αρκετά 
χρόνια μετά την απομάκρυνση του εργαζόμενου από ένα συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον ή 
ακόμα και μετά τη συνταξιοδότησή του, ως παράδειγμα αναφέρεται ο καρκίνος.
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Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία όσον αφορά στα καταγεγραμ-
μένα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την εργασία στην Ευρώπη των 27, από τη Eurostat. 
Στον πίνακα αυτό παρατηρείται ότι με βάση τα στοιχεία καταγραφής των επαγγελματικών 
παθήσεων που διαθέτουν τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε., τα πιο συχνά καταγεγραμμένα προβλή-
ματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι είναι οι μυοσκελετικές παθήσεις (κυρίως στην 
πλάτη και στο σύστημα χεριών-βραχιόνων), το εργασιακό στρες, το άγχος και η κατάθλιψη και 
ακολουθούν τα αναπνευστικά και τα καρδιαγγειακά προβλήματα. Αξιοσημείωτο δε είναι ότι το 
στρες και το άγχος αναφέρονται ως προβλήματα από ένα διαρκώς αυξανόμενο αριθμό εργαζο-
μένων, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Τύπος προβλήματος υγείας σχετιζόμενο με την εργασία
Σε άτομα τα οποία 

εργάζονται (%)

Σκελετικό, μυϊκό ή πρόβλημα αρθρώσεων που επηρεάζει κυρίως  
την πλάτη.

29.5

Σκελετικό, μυϊκό ή πρόβλημα αρθρώσεων που κυρίως επηρεάζει  
αυχένα, αγκώνες, χέρια ή βραχίονες.

20.1

Στρες, κατάθλιψη ή άγχος. 14.5

Σκελετικό, μυϊκό ή πρόβλημα αρθρώσεων που επηρεάζει  
κυρίως ισχία, πόδια ή κνήμες.

11.3

Πρόβλημα αναπνοής ή πνευμόνων. 4.8

Καρδιακή νόσος ή προσβολή ή άλλα προβλήματα στο  
κυκλοφορικό σύστημα.

3.8

Πονοκέφαλος ή/και κόπωση των οφθαλμών. 4.9

Μολυσματική ασθένεια, 
(από ιούς, βακτήρια ή άλλα είδη λοίμωξης).

3.1

Προβλήματα ακοής. 1.3

Δερματικά προβλήματα. 1.4

Άλλα είδη προβλημάτων. 5.3

Πίνακας 4. Καταγεγραμμένα προβλήματα υγείας σχετιζόμενα με την εργασία,  
στην Ευρώπη των 27. Πηγή δεδομένων: Eurostat, 2010.
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Σε διεθνές επίπεδο οι πιο συχνές αιτίες θανάτου των εργαζομένων που οφείλονται στην 
εργασία τους, είναι τα κακοήθη νεοπλάσματα και οι ασθένειες του κυκλοφορικού συστή-
ματος (Haimalainen et al., 2007).

Υπάρχουν δε αρκετοί παράγοντες (εντός και εκτός εργασίας), που είναι πιθανό να επιβαρύ-
νουν/επιδεινώσουν ένα πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ένας εργαζόμενος ή να εξασθε-
νήσουν τους αμυντικούς μηχανισμούς που διαθέτει ο οργανισμός του. Ενδεικτικά ορισμένοι 
από αυτούς τους παράγοντες αναφέρονται στο σχήμα 8. Για παράδειγμα, υπάρχουν στοιχεία 
που δείχνουν ότι η εργασία σε βάρδιες και η ψυχολογική επιβάρυνση που οφείλεται στην 
εργασία, συμβάλλουν σε ασθένειες του κυκλοφορικού συστήματος. Επιπλέον, η ψυχολογική 
καταπόνηση συμβάλλει σε νευροψυχιατρικές παθήσεις ενώ τέλος οι επίπονες στάσεις εργα-
σίας συμβάλλουν σε μυοσκελετικές παθήσεις των άνω άκρων και τα σχετικά συμπτώματα.

Σχήμα 8. Ενδεικτικές κατηγορίες πιθανών επιβαρυντικών παραγόντων  
για την υγεία των εργαζομένων, (σχήμα του συγγραφέα).
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Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις επαγγελματικές ασθένειες με εξαίρεση 
κάποιες λίγες μελέτες του ΙΚΑ (βλ. 2007 & 2010), τα οποία όμως ελέγχονται για την αξιοπιστία τους 
αφού ως χώρα δεν διαθέτουμε αξιόπιστο σύστημα καταγραφής των επαγγελματικών ασθενειών.

Με βάση αυτά τα στοιχεία οι επαγγελματικές νόσοι στην Ελλάδα ανά διάγνωση παρουσιάζο-
νται στο διάγραμμα 7 για την περίοδο 2003 - 2009 ενώ οι επαγγελματικές νόσοι ανά αιτιολο-
γικό παράγοντα παρουσιάζονται στο διάγραμμα 8 για την ίδια χρονική περίοδο.

Διάγραμμα 7. Επαγγελματικές νόσοι ανά διάγνωση στην Ελλάδα 
για την περίοδο 2003 - 2009. Πηγή δεδομένων: ΙΚΑ, 2010. 

Διάγραμμα 8. Επαγγελματικές νόσοι ανά αιτιολογικό παράγοντα έκθεσης 
στην Ελλάδα για την περίοδο 2003 - 2009. Πηγή δεδομένων: ΙΚΑ, 2010. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ ΑΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 2003-2009

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ ΑΝΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 2003-2009
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Για περαιτέρω μελέτη των διαθέσιμων στοιχείων για τις επαγγελματικές ασθένειες, ο αναγνώ-
στης παραπέμπεται στην ενδεικτική ακόλουθη βιβλιογραφία, που είναι προσβάσιμη από το 
Διαδίκτυο: Eurostat, 2010 και Σιχλετίδης, 1999.

Στη συνέχεια του κεφαλαίου θα αναφερθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις/προδιαγραφές, με βάση 
την κείμενη νομοθεσία, των κτιριολογικών υποδομών, της πυρασφάλειας και της δυνατότητας 
παροχής πρώτων βοηθειών στον εργασιακό χώρο. 

15.6 Ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας κτιριολογικών υποδομών
Τα κτίρια που στεγάζουν χώρους εργασίας θα πρέπει να έχουν δομή, στερεότητα, αντοχή και 
ευστάθεια ανάλογα με το είδος της χρήσης τους και να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις και τις προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο εθνικό δίκαιο της 
κάθε χώρας.  

Για τους ελάχιστους απαραίτητους χώρους για την ελευθερία κινήσεων σε στεγασμένο εργα-
σιακό περιβάλλον, η υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπει τα ακόλουθα:

• H ελάχιστη επιτρεπόμενη ελεύθερη επιφάνεια κίνησης σε κάθε θέση εργασίας 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.50 m2. 

• Tο πλάτος της ελεύθερης αυτής επιφάνειας δεν πρέπει σε κανένα σημείο να είναι 
μικρότερο των 0.70 cm.

Επιπλέον, στους χώρους εργασίας πρέπει για κάθε διαρκώς παρευρισκόμενο εργαζόμενο, να 
υπάρχει ελάχιστος χώρος, ως εξής:

• 12 κυβικά μέτρα για ως επί το πλείστον καθιστική απασχόληση.

• 15 κυβικά μέτρα για ως επί το πλείστον ελαφριά σωματική απασχόληση.

• 18 κυβικά μέτρα για ως επί το πλείστον βαριά σωματική απασχόληση.

O παραπάνω όγκος προσαυξάνεται ανάλογα στις περιπτώσεις που παράλληλα με τους μόνιμα 
απασχολούμενους παρευρίσκονται και άλλα άτομα. Στην εκτίμηση του κυβισμού αυτού δεν 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το διάστημα το ευρισκόμενο σε ύψος άνω των 4 μέτρων από το 
δάπεδο. 

Για τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας των κτιρίων που θα στεγάζουν χώρους εργασίας, 
ο αναγνώστης παραπέμπεται στην ευρωπαϊκή οδηγία 89/654/EOK και τα νομοθετήματα με τα 
οποία συμμορφώνονται τα εθνικά δίκαια της Ελλάδας και της Κύπρου (βλ. και υποκεφάλαιο 
νομοθεσίας).
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15.7 Πυρασφάλεια 
Ανάλογα με τις διαστάσεις και τη χρήση των κτιρίων, τον υπάρχοντα εξοπλισμό, τα φυσικά 
και χημικά χαρακτηριστικά των χρησιμοποιουμένων ουσιών καθώς και το μέγιστο αριθμό των 
ατόμων που μπορούν να βρίσκονται εκεί, οι χώροι εργασίας πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με 
κατάλληλο και επαρκή εξοπλισμό κατάσβεσης της πυρκαγιάς και εφόσον χρειάζεται με πυρανι-
χνευτές και συστήματα συναγερμού. O μη αυτόματος (χειροκίνητος) εξοπλισμός πυρόσβεσης 
πρέπει να είναι ευπρόσιτος και εύχρηστος. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι σύμφωνα με την 
ευρωπαϊκή οδηγία 92/58/EOK η σήμανση που θα καθοδηγεί το προσωπικό ή/και τους πελάτες 
στο χειροκίνητο εξοπλισμό πυρόσβεσης και στις εξόδους ασφάλειας εάν αυτές δεν είναι άμεσα 
ορατές όπως και στα σημεία πρώτων βοηθειών θα πρέπει να τοποθετείται σε κατάλληλα 
σημεία και να είναι διαρκής.

Για την προμήθεια κατάλληλου και επαρκούς εξοπλισμού κατάσβεσης, ο ιδιοκτήτης μίας επιχεί-
ρησης θα πρέπει να συμβουλευτεί έναν ειδικό και να εκτιμήσουν τις πιθανές αιτίες πρόκλησης 
πυρκαγιάς στον εργασιακό χώρο.

Ενημερωτικά αναφέρεται ότι οι σύγχρονοι πυροσβεστήρες πρέπει να πληρούν τις προδια-
γραφές και να συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23 και το Ευρωπαϊκό Πρότυπο 
ΕΝ-3. Θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλη σήμανση CE στο κέλυφος και στη βαλβίδα του πυροσβε-
στήρα καθώς και τη συμμόρφωση με το πρότυπο EN-3 στην ετικέτα τους.

Ενημερωτικά επίσης προετοιμάστηκε ο πίνακας 5, στον οποίο περιγράφονται οι διάφοροι τύποι 
φορητών πυροσβεστήρων που κυκλοφορούν στο εμπόριο και η δυνατότητα τους να κατασβή-
σουν πυρκαγιές που οφείλονται σε διαφορετικές πηγές πρόκλησής τους. 
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Σύμβολα που 
εμφανίζονται 
στους 
πυροσβεστήρες 
& τι σημαίνουν

Πυροσβεστήρας με γόμωση:

Νερού Αφρού
Ξηράς 
σκόνης  
ABC

Ξηράς 
σκόνης

BC

Διοξειδίου 
του 
άνθρακα

Υγρών  
Χημικών

Στερεά καύσιμα: 
ξύλο, χαρτί & 

υφάσματα

     

Υγρά καύσιμα

     
Αέρια καύσιμα

     
Ηλεκ. ρεύμα

     
Μαγειρικά 

λάδια & λίπη

     

Πίνακας 5. Οδηγός επιλογής τύπου πυροσβεστήρα ανάλογα με τις πιθανές πηγές 
πρόκλησης πυρκαγιάς. Πηγή: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, 2006 & Τμήμα  

Επιθεώρησης Εργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, 2012.
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15.8 Πρώτες βοήθειες
Στους χώρους εργασίας όπου οι εργαζόμενοι είναι περισσότεροι από 100 θα πρέπει να προβλέ-
πεται ένας ή περισσότεροι χώροι πρώτων βοηθειών. Xώρος πρώτων βοηθειών πρέπει επίσης 
να προβλέπεται και στους λοιπούς χώρους εργασίας όπου ο τύπος της δραστηριότητας που 
αναπτύσσεται εκεί και η συχνότητα των ατυχημάτων τον απαιτούν. Oι χώροι που προορίζονται 
για την παροχή πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες εγκαταστά-
σεις και υλικά πρώτων βοηθειών, να διαθέτουν τρεχούμενο νερό, να εξυπηρετούνται από ένα 
ή περισσότερα εντεταλμένα και ειδικά εκπαιδευμένα για την παροχή πρώτων βοηθειών άτομα 
και να επιτρέπουν την άνετη είσοδο τραυματιοφορέων και φορείων. Πίνακας με οδηγίες για την 
παροχή πρώτων βοηθειών συνοδευόμενες κατά το δυνατόν και με αντίστοιχα σχέδια και εικόνες 
πρέπει να αναρτάται σε εμφανή σημεία των χώρων εργασίας. Oι χώροι πρώτων βοηθειών πρέπει 
να επισημαίνονται επαρκώς σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 92/58/EOK (βλ. και νομοθεσία).

Tα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών, που θα πρέπει να διαθέτει ένας χώρος 
πρώτων βοηθειών, είναι τα ακόλουθα:

• Aκετυλοσαλικυλικό οξύ.

• Παρακεταμόλη.

• Aντιισταμινικά δισκία.

• Aντιόξινα δισκία.

• Σπασμολυτικό (σταγόνες ή δισκία).

• Aντιδιαροϊκό καολίνης/πηκτίνης.

• Αντισηπτικό κολλύριο.

• Aντιισταμινική αλοιφή.

• Επίδεσμος 2,50 x 0,05 μέτρα.

• Επίδεσμος 2,50 x 0,10 μέτρα.

• Bαμβάκι.

• Απορροφητική γάζα αποστειρωμένη.

• Λευκοπλάστης πλάτους 0,08 μέτρα.

• Τεμάχια λευκοπλάστη με γάζα αποστειρωμένη.

• Τριγωνικό επίδεσμο.

• Ποτηράκια μιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά).

• Αιμοστατικό επίδεσμο.

• Διάλυμα αμμωνίας.

• Οξυζενέ.

• Οινόπνευμα καθαρό.

• Bάμμα ιωδίου.

• Mερκιουροχρώμ ή άλλο αντισηπτικό.

• Χάπια άνθρακα (καρβουνάκια).
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Oι ποσότητες των παραπάνω ειδών καθορίζονται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων. H 
συμπλήρωσή τους και με άλλα είδη καθορίζεται από το γιατρό εργασίας.

15.9 Βασικοί κανόνες υγιεινής
Οι ελάχιστοι κανόνες υγιεινής που θα πρέπει να τηρούνται από τους εργαζόμενους μίας επιχεί-
ρησης, είναι οι ακόλουθοι:

• στον εργασιακό χώρο θα πρέπει να πίνουν νερό μόνο από πηγές που γνωρίζουν 
πολύ καλά ή έχουν σήμανση ότι προσφέρουν καθαρό πόσιμο νερό και όχι από νερό 
που δεν γνωρίζουν την ποιότητα ή τη χρήση για την οποία προορίζεται (π.χ. μπορεί 
το νερό να προορίζεται αποκλειστικά για πότισμα ή καθαριότητα των χώρων και 
να προέρχεται από το βιολογικό καθαρισμό της επιχείρησης ή να προέρχεται από 
γεώτρηση και εξαιτίας των χαρακτηριστικών του να μην είναι πόσιμο),

• ποτέ να μην τρώνε φαγητό ή να πίνουν νερό, καφέ ή αναψυκτικά, όπως και να μην 
αφήνουν ακάλυπτα δοχεία που περιέχουν τροφές, στα αποδυτήρια, στους νιπτήρες 
ή σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται επικίνδυνα υλικά στον εργασιακό τους χώρο,

• να πλένουν τακτικά τα χέρια τους και ιδιαίτερα πριν το φαγητό καθώς και τα μέρη 
του σώματος που έχουν εκτεθεί σε βλαπτικούς για την υγεία τους παράγοντες. Να 
κάνουν καθημερινά μπάνιο είτε στον εργασιακό τους χώρο, εάν υπάρχουν οι κατάλ-
ληλες υποδομές, είτε στο σπίτι πριν το φαγητό και σίγουρα πριν τον ύπνο,

• κατά τη διάρκεια της εργασίας τους να φοράνε τα κατάλληλα ρούχα και παπού-
τσια και εφόσον είναι απαραίτητο από τη φύση της εργασίας τους να κάνουν 
υποχρεωτικά χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (π.χ. μάσκες, γυαλιά, 
γάντια, ωτασπίδες προστασίας, κ.τ.λ.), που θα πρέπει να τους παρέχονται από την 
επιχείρηση,

• να μην τοποθετούν στη ντουλάπα του σπιτιού τους μαζί τα ρούχα εργασίας και τα 
ρούχα που φορούν εκτός εργασίας,

• να καθαρίζουν και να πλένουν τα ρούχα εργασίας, ιδιαίτερα όταν υπάρχει η πιθα-
νότητα αυτά να έχουν μολυνθεί ή εμποτιστεί από χημικές ουσίες, στο πλυντήριο σε 
ξεχωριστές πλύσεις από τα υπόλοιπα ρούχα της οικογένειάς τους,

• να πλένουν καθημερινά τα δόντια και το στόμα τους και να περνάνε από οδοντια-
τρικό έλεγχο ανά τακτά χρονικά διαστήματα,

• να φροντίζουν την υγεία τους και να διατηρούνται σε καλή φυσική κατάσταση και

• να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τις 
κατάλληλες εξετάσεις όπως θα τους υποδείξει ο γιατρός τους ανάλογα με τη φύση 
της εργασίας τους.
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15.10 Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ως εξοπλισμός ατομικής προστασίας νοείται κάθε εξοπλι-
σμός τον οποίο ο εργαζόμενος θα πρέπει να φορά ή να κρατά για να προστατεύεται από έναν 
ή περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια ή την υγεία του κατά την εργασία καθώς και κάθε 
συμπλήρωμα ή εξάρτημα που εξυπηρετεί τον σκοπό αυτό.

Οι εξοπλισµοί ατοµικής προστασίας πρέπει να χρησιµοποιούνται εφόσον οι κίνδυνοι δεν είναι 
δυνατόν να αποφευχθούν ή να περιορισθούν επαρκώς µε τεχνητά μέσα συλλογικής προστα-
σίας ή µε μέτρα, μεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας.

Στην περίπτωση πολλαπλών κινδύνων, για τους οποίους απαιτείται να φορά ο εργαζόμενος 
ταυτόχρονα περισσότερους από έναν εξοπλισμούς, οι εξοπλισµοί αυτοί πρέπει να είναι 
συμβατοί μεταξύ τους και να διατηρούν την αποτελεσματικότητα τους έναντι των αντίστοιχων 
κινδύνων.

Στο σχήμα 9 αναφέρονται οι βασικές κατηγορίες των Μέσων Ατομικής Προστασίας των εργαζο-
μένων (ΜΑΠ), ενώ στην εικόνα 2 παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισμένα ΜΑΠ. Αξίζει να αναφερθεί 
ότι προκειμένου ένα ΜΑΠ να κυκλοφορήσει στην ευρωπαϊκή αγορά πρέπει οπωσδήποτε να 
φέρει τη σήμανση CE. 

Σχήμα 9. Βασικές κατηγορίες Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ).
 Πηγή δεδομένων: Οδηγία 89/656/ΕΟΚ, (σχήμα του συγγραφέα).
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Στο σχήμα 10 παρουσιάζονται τα ΜΑΠ για ολόκληρο το σώμα, στο σχήμα 11 τα ΜΑΠ κεφαλής, 
στο σχήμα 12 τα ΜΑΠ για την προστασία της ακοής, στο σχήμα 13 τα ΜΑΠ για την προστασία 
των οφθαλμών και του προσώπου, στο σχήμα 14 τα ΜΑΠ για την προστασία των αναπνευ-
στικών οδών, στο σχήμα 15 τα ΜΑΠ για την προστασία των χεριών και των βραχιόνων, στο 
σχήμα 16 τα ΜΑΠ για την προστασία των ποδιών και των κνημών, στο σχήμα 17 τα ΜΑΠ για 
την προστασία του κορμού και της κοιλιάς. Για την προστασία του δέρματος από τους διάφο-
ρους κινδύνους προτείνεται η χρήση κρεμών προστασίας και αλοιφών.

Εικόνα 2. Ενδεικτικά Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και ασφάλειας των εργαζομένων. 
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Για τα ΜΑΠ έχουν εκδοθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι ακόλουθες οδηγίες: 89/656/ΕΟΚ, 93/68/
ΕΚ, 93/95/ΕΚ, 96/58/ΕΚ (βλ. και νομοθεσία).

Σχήμα 10. Ενδεικτικός κατάλογος Μέσων Ατομικής Προστασίας για ολόκληρο το σώμα.  
Πηγή δεδομένων: Ευρωπαϊκή Οδηγία 1989/656/ΕΟΚ, (σχήμα του συγγραφέα). 
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Σχήμα 11. Ενδεικτικός κατάλογος Μέσων Ατομικής Προστασίας για την κεφαλή.  
Πηγή δεδομένων: Οδηγία 1989/656/ΕΟΚ, (σχήμα του συγγραφέα). 

Σχήμα 12. Ενδεικτικός κατάλογος Μέσων Ατομικής Προστασίας της ακοής.  
Πηγή δεδομένων: Οδηγία 1989/656/ΕΟΚ, (σχήμα του συγγραφέα).
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Σχήμα 13. Ενδεικτικός κατάλογος Μέσων Ατομικής Προστασίας των οφθαλμών  
και του προσώπου. Πηγή δεδομένων: Οδηγία 1989/656/ΕΟΚ, (σχήμα του συγγραφέα). 

Σχήμα 14. Ενδεικτικός κατάλογος Μέσων Ατομικής Προστασίας για την προστασία των 
αναπνευστικών οδών. Πηγή δεδομένων: Οδηγία 1989/656/ΕΟΚ, (σχήμα του συγγραφέα).
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Σχήμα 15. Ενδεικτικός κατάλογος Μέσων Ατομικής Προστασίας χεριών και βραχιόνων.  
Πηγή δεδομένων: Οδηγία 1989/656/ΕΟΚ, (σχήμα του συγγραφέα). 



Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα

610

 Σχήμα 16. Ενδεικτικός κατάλογος Μέσων Ατομικής Προστασίας για την προστασία  
των ποδιών και των κνημών. Πηγή δεδομένων: Οδηγία 1989/656/ΕΟΚ, (σχήμα του συγγραφέα).
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15.11 Ειδικότητες που ασχολούνται με την υγιεινή και ασφάλεια 
στο εργασιακό περιβάλλον
Οι ειδικότητες/επαγγέλματα που ασχολούνται σε διεθνές επίπεδο με την υγιεινή και ασφάλεια 
στο εργασιακό περιβάλλον, αναφέρονται συνοπτικά στο σχήμα 18 και αναλύονται στη συνέ-
χεια του κειμένου.

Σχήμα 17. Ενδεικτικός κατάλογος Μέσων Ατομικής Προστασίας για τον κορμό και την κοιλιά.  
Πηγή δεδομένων: Οδηγία 1989/656/ΕΟΚ, (σχήμα του συγγραφέα). 
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Σχήμα 18. Ειδικότητες/επαγγέλματα που ασχολούνται με την ασφάλεια και υγιεινή  
στο εργασιακό περιβάλλον σε διεθνές επίπεδο, (σχήμα του συγγραφέα).

15.11.1 Τεχνικοί ασφάλειας
Οι τεχνικοί ασφάλειας στον εργασιακό χώρο (occupational safety proffessionals), παρόλο που 
ασχολούνται με όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους στο εργασιακό περιβάλλον, εντούτοις 
δίνουν έμφαση στην πρόληψη των τραυματισμών και των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων. 

Με βάση το άρθρο 11 του ν. 3850/10 ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω 
προσόντα, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων σε αυτή:

«α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) 
του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση 
με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και άδεια άσκησης επαγγέλματος, που 
χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.),

β) πτυχίο πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, που το 
αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία και 
άδεια άσκησης επαγγέλματος, όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,

γ) πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτε-
ρικού ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.), ή
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δ) απολυτήριο τεχνικού λυκείου ή μέσης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής 
επαγγελματικής σχολής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού ή άδεια άσκησης 
επαγγέλματος εμπειροτέχνη».

15.11.2 Βιομηχανικοί υγιεινολόγοι
Οι βιομηχανικοί υγιεινολόγοι αν και δεν αγνοούν τους κινδύνους που μπορούν να προκαλέ-
σουν τραυματισμούς έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στον έλεγχο και ταυτοποίηση 
των κινδύνων για την υγεία των εργαζομένων που συνδέονται με την οξεία ή χρόνια έκθεση 
σε φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς επικίνδυνους παράγοντες.

Οι βιομηχανικοί υγιεινολόγοι μπορεί να προέρχονται από διάφορες ειδικότητες θετικών, κυρίως, 
επιστημών και συνήθως η εξειδίκευση τους βασίζεται σε σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου.

15.11.3 Ιατροί εργασίας
Οι Ιατροί εργασίας συμβουλεύουν κυρίως με θέματα:

α) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας στο εργαζόμενο προσω-
πικό για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης 
μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη 
αναμόρφωσης της θέσης εργασίας,

β) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών στο εργασιακό περιβάλλον, 

γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, 
της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας 
και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,

δ) σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, 
κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, συμφωνά με τους κανόνες υγείας και 
ασφάλειας των εργαζομένων και

ε) λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας 
μεσών εξοπλισμού.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3850/10: 

Ο ιατρός εργασίας πρέπει να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας, 
όπως πιστοποιείται από τον οικείο ιατρικό σύλλογο. Κατ’ εξαίρεση, τα καθήκοντα του ιατρού 
εργασίας στην Ελλάδα έχουν δικαίωμα να ασκούν:

α) Οι ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι στις 15.5.2009 είχαν συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών ιατρού εργασίας με επιχειρήσεις και αποδεικνύουν την άσκηση των 
καθηκόντων αυτών συνεχώς επί επτά τουλάχιστον έτη.

β) Οι ιατροί οι οποίοι στις 15.5.2009 εκτελούσαν καθήκοντα ιατρού εργασίας χωρίς 
να κατέχουν ή να ασκούν τον τίτλο της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας, αλλά 
τίτλο άλλης ειδικότητας.
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15.11.4 Νοσηλευτές εργασίας
Με βάση την κείμενη νομοθεσία ως βοηθητικό προσωπικό του ιατρού εργασίας, μπορούν να 
προσλαμβάνονται νοσηλευτές/τριες, πτυχιούχοι σχολών τετραετούς φοίτησης ή πτυχιούχοι 
σχολών μονοετούς φοίτησης.

15.11.5 Παραϊατρικές ειδικότητες
Φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγοι, διατροφολόγοι και άλλες παραϊατρικές ειδικότητες παρέχουν, 
σε συνεργασία με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τις υπηρεσίες τους με στόχο τόσο την 
πρόληψη προβλημάτων υγείας εξαιτίας της εργασίας όσο και της αντιμετώπισής τους.

15.11.6 Εργονόμοι
Οι εργονόμοι είναι επιστήμονες που ασχολούνται με τη βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης, 
υγείας και ευεξίας μέσω της συνεχούς βελτίωσης του σχεδιασμού των εργαλείων, των μηχανών, 
των αντικειμένων και των υπηρεσιών που ο άνθρωπος χρειάζεται για να εργαστεί και να ζήσει. 
Ο βελτιωμένος σχεδιασμός των διαφόρων προϊόντων κάνει τη χρήση τους από τον άνθρωπο 
πιο εύκολη, πιο ασφαλή, πιο λειτουργική και πιο αποδοτική.

Για περισσότερες πληροφορίες ο αναγνώστης παραπέμπεται στο διαδικτυακό τόπο της Ένωσης 
Ελλήνων Εργονόμων, στη διεύθυνση:  http://www.ergonomics.gr/

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τους τεχνικούς ασφάλειας και τους ιατρούς εργασίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3850/10:

«1. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από πενήντα (50) εργαζόμενους 
ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφά-
λειας, σύμφωνα και με το άρθρο 12 παράγραφος 4 του ιδίου νόμου.

2. Στις επιχειρήσεις που απασχολούν πενήντα (50) και άνω εργαζόμενους, ο εργο-
δότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και 
ιατρού εργασίας, σύμφωνα με το κεφαλαίο Β ́ του παρόντος νόμου».

Σύμφωνα με το άρθρο 4  του Ν. 3850/10:

• Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από πενήντα (50) άτομα 
έχουν δικαίωμα να συνιστούν Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων, 
(Ε.Υ.Α.Ε.), αποτελούμενη από εκλεγμένους εκπροσώπους τους στην επιχείρηση.

• Στις επιχειρήσεις που απασχολούν από είκοσι (20) άτομα και πάνω οι εργαζόμενοι 
έχουν δικαίωμα να επιλέγουν εκπροσώπους, με ειδική αρμοδιότητα σε θέματα 
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας.

• Στις επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από είκοσι (20) άτομα οι εργαζόμενοι 
έχουν δικαίωμα να διαβουλεύονται μεταξύ τους και να επιλέγουν με πλειοψηφία 
εκπρόσωπο τους για την υγεία και ασφάλεια των εργαζόμενων. Ο εκπρόσωπος 

http://www.ergonomics.gr
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αυτός επιλέγεται για διάστημα δύο (2) ετών.

• Παραρτήματα, υποκαταστήματα, χωριστές εγκαταστάσεις ή αυτοτελείς εκμεταλλεύ-
σεις, εξαρτημένες από την κυρία επιχείρηση, θεωρούνται αυτοτελείς επιχειρήσεις 
για την εφαρμογή των παραπάνω άρθρων, εφόσον η απόσταση μεταξύ τους ή από 
την κύρια επιχείρηση δικαιολογεί τη λειτουργία ιδιαίτερης Ε.Υ.Α.Ε. ή τον ορισμό ιδιαί-
τερου εκπροσώπου, σύμφωνα με την απόφαση του επιθεωρητή εργασίας.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι ο τεχνικός ασφάλειας σε συνεργασία με τον ιατρό εργασίας, 
πρέπει εκτός των άλλων υποχρεώσεων τους, να:

• καταγράφουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων διαφόρων παραμέτρων που ορίζο-
νται στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών της Ε.Ε.,

• αναφέρουν στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγείας και ασφά-
λειας και

• προτείνουν μέτρα αντιμετώπισης τους όπως και να επιβλέπουν την εφαρμογή τους.

15.12 Νομοθεσία της ΥΑΕ σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργοδοτών, των εργαζομένων και των υπευθύνων για 
την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων μίας επιχείρησης περιγράφονται σε ένα μεγάλο 
αριθμό νομοθετημάτων τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο εθνικό δίκαιο.

Ο βασικός νόμος που κωδικοποιεί τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζο-
μένων στην Ελλάδα είναι ο Ν. 3850/101. Προτείνεται στον αναγνώστη η μελέτη του.

Ο βασικός νόμος για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στην Κύπρο είναι ο Ν. 89(Ι)/96 
και οι τροποποιητικοί νόμοι του 2001, 2002, 2003 και 20112. Προτείνεται στον αναγνώστη η 
μελέτη τους.

1  Διαθέσιμος σε ψηφιακή μορφή στη διεύθυνση: http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/84a_10.1275640659265.

pdf
2 Μια ανεπίσημη προσπάθεια ενοποίησης των περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμων του 1996 έως και του 2011 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/292E93
7D17A4E043C22576F2002611E2/$file/Peri%20Asfaleias%20kai%20Ygeias%20Nomoi%201996-2011-ENOPOIISI.pdf 

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/84a_10.1275640659265.pdf
http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/84a_10.1275640659265.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/292E937D17A4E043C22576F2002611E2/$file/Peri%20Asfaleias%20kai%20Ygeias%20Nomoi%201996-2011-ENOPOIISI.pdf
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/292E937D17A4E043C22576F2002611E2/$file/Peri%20Asfaleias%20kai%20Ygeias%20Nomoi%201996-2011-ENOPOIISI.pdf
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Πίνακας 6. Ενδεικτικός κατάλογος ευρωπαϊκών οδηγιών 
που αφορούν στην ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων. 

Ευρωπαϊκή οδηγία Θέμα

2009/161/ΕΕ της 17ης 
Δεκεμβρίου 2009 
(L338 19.12.2009)

Σχετικά με τη θέσπιση τρίτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών 
επαγγελματικής έκθεσης κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του 
Συμβουλίου και για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/39/ΕΚ της 
Επιτροπής.

2009/104/ΕΚ της 16ης 
Σεπτεμβρίου 2009 
(L260 3.10.2009)

Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την 
εργασία τους (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).  

2009/38/ΕΚ της 6ης 
Μαΐου 2009  
(L122 16.5.2009)

Σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή 
διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής 
κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η 
γνώμη τους. 

2009/2/ΕΚ της 15ης 
Ιανουαρίου 2009 
(L11 16.1.2009)

Σχετικά με την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή της στην 
τεχνική πρόοδο για 31η φορά, της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
των επικινδύνων ουσιών. 

2008/68/ΕΚ της 24ης 
Σεπτεμβρίου 2008 
(L260 30.9.2008)

Σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

Μία προσπάθεια καταγραφής των πιο βασικών και σημαντικών ταυτόχρονα νομοθετημάτων 
σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο από το συγγραφέα, παρουσιάζεται στους ακόλουθους 
πίνακες:

• Πίνακας 6: Ενδεικτικός κατάλογος ευρωπαϊκών οδηγιών που αφορούν στην ασφά-
λεια και υγιεινή των εργαζομένων.

• Πίνακας 7: Ενδεικτικός πίνακας με τη βασική ισχύουσα νομοθεσία για θέματα 
ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων στην Ελλάδα και

• Πίνακας 8: Ενδεικτικός πίνακας με τη βασική ισχύουσα νομοθεσία για θέματα 
ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων στην Κύπρο.
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Ευρωπαϊκή οδηγία Θέμα

2008/46/ΕΚ της 23ης 
Απριλίου 2008 
(L114 26.4.2008)

Σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2004/40/ΕΚ περί των ελάχιστων 
προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των 
εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες 
(ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (δέκατη όγδοη ειδική οδηγία κατά την έννοια 
του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 

2006/89/ΕΚ της 3ης 
Νοεμβρίου 2006 
(L305 4.11.2006)

Σχετικά με την έκτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 94/55/
ΕΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

2006/54/ΕΚ της 5ης 
Ιουλίου 2006 
(L204 26.7.2006)

Σχετικά με την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης 
(αναδιατύπωση). 

2006/15/ΕΚ της 7ης 
Φεβρουαρίου 2006 
(L38 9.2.2006)

Σχετικά με τη θέσπιση δεύτερου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών 
επαγγελματικής έκθεσης κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του 
Συμβουλίου και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/332/ΕΟΚ και 
2000/39/ΕΚ. 

2006/8/ΕΚ της 23ης 

Ιανουαρίου 2006 
(L19 21.1.2006)

Σχετικά με την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή τους στην 
τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και V της οδηγίας 1999/45/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση 
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των 
επικίνδυνων παρασκευασμάτων. 

2005/88/ΕΚ της 14ης 
Δεκεμβρίου 2005 
(L344 27.12.2005)

Σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση 
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο 
περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

2005/35/ΕΚ της 7ης 
Σεπτεμβρίου 2005 
(L255 30.9.2005)

Σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για 
παραβάσεις. 

2004/42/ΕΚ της 21ης 
Απριλίου 2004 
(L143 30.4.2004)

Σχετικά με τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων 
που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης 
και βερνίκια και σε προϊόντα φανοποιΐας αυτοκινήτων και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/13/ΕΚ. 

2004/37/ΕΚ της 29ης 
Απριλίου 2004 
(L158 30.4.2004)

Σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 
συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του 
άρθρου 16, παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου).

2004/35/ΕΚ της 21ης 
Απριλίου 2004 
(L143 30.4.2004)

Σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά στην πρόληψη και την 
αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας. 

Πίνακας 6. Ενδεικτικός κατάλογος ευρωπαϊκών οδηγιών που αφορούν  
στην ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων, (συνέχεια από προηγούμενη σελίδα). 
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Ευρωπαϊκή οδηγία Θέμα

2004/10/ΕΚ της 11ης 
Φεβρουαρίου 2004 
(L50 20.2.2004)

Σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των αρχών ορθής 
εργαστηριακής πρακτικής και τον έλεγχο της εφαρμογής τους κατά τις 
δοκιμές των χημικών ουσιών.

2004/9/EK της 11ης 
Φεβρουαρίου 2004 
(L50 20.2.2004)

Σχετικά με την επιθεώρηση και τον έλεγχο της Ορθής Εργαστηριακής 
Πρακτικής (ΟΕΠ).

2003/105/ΕΚ της 16ης 
Δεκεμβρίου 2003 
(L345 31.12.2003)

Σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για 
την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με 
επικίνδυνες ουσίες. 

2003/36/ΕΚ της 26ης 
Μαΐου 2003 
(L156 25.6.2003)

Σχετικά με την τροποποίηση για εικοστή πέμπτη φορά της οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που 
αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών 
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ουσίες που ταξινομούνται 
ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή - ΚΜΤ). 

2003/10/ΕΚ της 6ης 
Φεβρουαρίου 2003 
(L42 15.2.2003)

Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας για την 
έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς 
παράγοντες (θόρυβος) (17η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 

2003/4/ΕΚ της 28ης 
Ιανουαρίου 2003 
(L41 14.2.2003)

Σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και 
για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

2002/73/ΕΚ της 23ης 

Σεπτεμβρίου 2002 
(L269 5.10.2002)

Σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί 
της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών 
όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική 
εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας. 

2002/44/ΕΚ της 25ης 

Ιουνίου 2002 
(L177 6.7.2002)

Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφαλείας όσον αφορά 
την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς 
παράγοντες (κραδασμοί), (δέκατη έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του 
άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).

2002/14/ΕΚ της 11ης 
Μαρτίου 2002 
(L80 23.3.2002)

Σχετικά με τη θέσπιση γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως 
των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα - Kοινή δήλωση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την 
εκπροσώπηση των εργαζομένων.

2001/81/ΕΚ της 23ης 
Οκτωβρίου 2001 
(L309 27.11.2001)

Σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς 
ρύπους. 

Πίνακας 6. Ενδεικτικός κατάλογος ευρωπαϊκών οδηγιών που αφορούν  
στην ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων, (συνέχεια από προηγούμενη σελίδα). 
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Ευρωπαϊκή οδηγία Θέμα

2001/80/ΕΚ της 23ης 
Οκτωβρίου 2001 
(L309 27.11.2001)

Σχετικά με τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων 
ρύπων. 

2001/45/ΕΚ της 27ης 

Ιουνίου 2001 
(L195 19.7.2001)

Σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη 
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την 
εργασία τους, (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 

2000/78/ΕΚ της 27ης 
Νοεμβρίου 2000  
(L303 2.12.2000)

Σχετικά με τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην 
απασχόληση και την εργασία.

2000/54/ΕΚ της 18ης 
Σεπτεμβρίου 2000 
(L262 17.10.2000)

Σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που 
διατρέχουν λόγω έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά 
την εργασία, (έβδομη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).

2000/43/ΕΚ της 29ης 
Ιουνίου 2000  
(L180 19.7.2000)

Σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων 
ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής.

2000/39/ΕΚ της 8ης 
Ιουνίου 2000  
(L142 16.6.2000)

Σχετικά με τη θέσπιση πρώτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών 
επαγγελματικής έκθεσης κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του 
Συμβουλίου για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων 
από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες.

2000/14/ΕΚ της 8ης 
Μαΐου 2000  
(L162 3.7.2000)

Σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά 
με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους.

1999/92/ΕΚ της 16ης 
Δεκεμβρίου 1999  
(L23 28.1.2000)

Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας 
της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν 
να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες, (δέκατη πέμπτη 
ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ).

1999/45/ΕΚ της 31ης 

Μαϊου 1999  
(L200/1 30.7.1999)

Σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία 
και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων.

1999/38/ΕΚ της 29ης 
Απριλίου 1999  
(L138 1.6.1999)

Σχετικά με τη δεύτερη τροποποίηση της οδηγίας 90/394/ΕΟΚ σχετικά με 
την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που έχουν σχέση με 
την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία και για την 
επέκτασή της ώστε να καλύπτει και τους μεταλλαξιογόνους παράγοντες.

Πίνακας 6. Ενδεικτικός κατάλογος ευρωπαϊκών οδηγιών που αφορούν  
στην ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων, (συνέχεια από προηγούμενη σελίδα). 
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1999/30/ΕΚ της 22ας 
Απριλίου 1999 
(L163 29.6.1999)

Σχετικά με τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου 
και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου, στον αέρα του 
περιβάλλοντος. 

1999/13/ΕΚ της 11ης 
Μαρτίου 1999 
(L85 29.3.1999)

Σχετικά με τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών 
ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες 
δραστηριότητες και εγκαταστάσεις.

1998/50/ΕΚ της 29ης 
Ιουνίου 1998 
(L201 17.7.1998)

Σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 77/187/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως 
των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικών με τη διατήρηση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, 
εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων. 

1998/24/ΕΚ της 7ης 
Απριλίου 1998  
(L131 5.5.1998)

Σχετικά με την προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων 
κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες, 
(14η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 

1997/65/ΕΚ της 26ης 

Νοεμβρίου 1997 
(L335 6.12.1997)

Σχετικά με την τρίτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 
90/679/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των εργαζομένων 
από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς 
παράγοντες κατά την εργασία.

1997/59/ΕΚ της 7ης 
Οκτωβρίου 1997 
(L282 15.10.1997)

Σχετικά με την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 90/679/
ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από 
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς 
παράγοντες κατά την εργασία, (έβδομη ειδική οδηγία κατά την έννοια  
του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).

1997/42/ΕΚ της 27ης 
Ιουνίου 1997  
(L179 8.7.1997)

Σχετικά με την πρώτη τροποποίηση της οδηγίας 90/394/ΕΟΚ σχετικά με 
την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται 
με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, (έκτη 
ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ).

1996/94/ΕΚ της 18ης 
Δεκεμβρίου 1996 
(L338 28.12.1996)

Σχετικά με τη θέσπιση δεύτερου καταλόγου ενδεικτικών οριακών 
τιμών κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί 
προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνεπάγεται η 
έκθεσή τους σε χημικά, φυσικά ή βιολογικά μέσα κατά τη διάρκεια της 
εργασίας. 

1996/62/ΕΚ της 27ης 
Σεπτεμβρίου 1996 
(L296 21.11.1996)

Σχετικά με την εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του 
περιβάλλοντος. 

1996/58/ΕΚ της 3ης 

Σεπτεμβρίου 1996 
(L236 18.9.1996)

Σχετικά με τη τροποποίηση της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ για την προσέγγιση 
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής 
προστασίας. 

Πίνακας 6. Ενδεικτικός κατάλογος ευρωπαϊκών οδηγιών που αφορούν  
στην ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων, (συνέχεια από προηγούμενη σελίδα). 



621

15 / Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας (ΥΑΕ) στις επιχειρήσεις / Γεράσιμος Παυλογεωργάτος

Ευρωπαϊκή οδηγία Θέμα

1995/63/ΕΚ της 5ης 
Δεκεμβρίου 1995 
(L335 30.12.1995)

Σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ σχετικά με τις 
ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση 
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους, 
(δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 

1994/33/ΕΚ της 22ας 
Ιουνίου 1994  
(L216 20.8.1994)

Σχετικά με την προστασία των νέων στην εργασία.

1992/85/ΕΟΚ της 19ης 
Οκτωβρίου 1992 
(L348 28.11.1992)

Σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της 
ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και 
γαλουχουσών εργαζομένων λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων 
(δέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 (1) της οδηγίας 
89/391 / ΕΟΚ).

1992/57/ΕΟΚ της 24ης 
Ιουνίου 1992 
(L245 26.8.1992)

Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει 
να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια (όγδοη ειδική οδηγία 
κατά την έννοια του άρθρου 16 (1) της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).

1991/383/ΕΟΚ της 25ης 
Ιουνίου 1991 
(L206 29.7.1991)

Σχετικά με τη συμπλήρωση των μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση 
της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εργαζομένων με 
σχέση εργασίας ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας.

1989/654/ΕΟΚ της 30ης 
Νοεμβρίου 1989 
(L393 30.12.1989)

Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους 
χώρους εργασίας, (πρώτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).

Πίνακας 6. Ενδεικτικός κατάλογος ευρωπαϊκών οδηγιών που αφορούν 
στην ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων, (συνέχεια από προηγούμενη σελίδα). 
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Ν. 3850/10 
[ΦΕΚ 84/Α/2.6.10]

Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των 
εργαζομένων.

Ν. 2224/94 κεφ. Δ. 
[ΦΕΚ 112/Α/6.7.94]

Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής 
και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης υπ. Εργασίας 
και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες 
διατάξεις.

ΠΔ 157/92 
[ΦΕΚ 74/Α/12.5.92]

Επέκταση των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν µε τις εξουσιοδοτήσεις 
του Ν 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων (177/Α) στο 
∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ».

ΚΥΑ 88555/3293/88 
[ΦΕΚ 721/Β/4.10.88]

Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. 
και των Ο.Τ.Α., (που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/89).

Ν. 1767/88 αρ. 12 
[ΦΕΚ 63/Α/6.4.88]

Συµβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις - Κύρωση της 
135 διεθνούς σύµβασης εργασίας.

Προδιαγραφές χώρων εργασίας

ΠΔ 16/96 
[ΦΕΚ 10/Α/18.1.1996]

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους 
εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK.

Σήμανση ασφάλειας και υγείας

ΠΔ 105/95 
[ΦΕΚ 67/Α/10.4.1995]

Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας 
στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/EOK.

Οργάνωση χρόνου εργασίας

ΠΔ 88/99 
[ΦΕΚ 94/Α/13.5.1999]

Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ. 
Τροποποιήθηκε από :
• Ν. 4093/2012, (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012). Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.

• Π.Δ. 76/05, (ΦΕΚ 117/Α/19.5.05). Τροποποίηση του Π.Δ. 88/99 
«ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου 
εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» (94/Α) 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

• Ν. 3144/03, (111/Α/8.5.03) «Κοινωνικός διάλογος για την 
προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και 
άλλες διατάξεις».

Πίνακας 7. Ενδεικτικός πίνακας με τη βασική ισχύουσα νομοθεσία 
για θέματα ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων στην Ελλάδα.
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Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

ΠΔ 396/94 
[ΦΕΚ  220/Α/19.12.1994]

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/EOK.

Εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης

ΠΔ 398/94 
[ΦΕΚ 221/Α/19.12.1994]

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία 
με οθόνες οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την οδηγία του 
Συμβουλίου 90/270/EOK.

Έγκυες, λεχώνες και γαλουχούσες γυναίκες

Π.Δ. 41/03 
[ΦΕΚ 44/Α/21.2.2003]

Τροποποίηση του Π.Δ. 176/97 «μέτρα για την ασφάλεια και την 
υγεία κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ» (150/Α)».

ΠΔ 176/97 
[ΦΕΚ  150/Α/15.7.1997]

Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την 
εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ.

Ανήλικοι εργαζόμενοι

Ν. 2956/01 αρ. 33 
[ΦΕΚ 258/Α/6.11.2001]

Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις.

Ν. 2918/01 
[ΦΕΚ 119/Α/15.6.2001]

Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης εργασίας 182 για την απαγόρευση 
των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση 
με σκοπό την εξάλειψή τους.

ΠΔ 62/98 
[ΦΕΚ 67/Α/26.3.1998]

Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε 
συμμόρφωση µε την οδηγία 94/33/ΕΚ.

Ν. 1837/89 
[ΦΕΚ 85/Α/23.3.1989]

Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες 
διατάξεις.

Νομοθετήματα για φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες

ΠΔ 77/93 
[ΦΕΚ 34/Α/18.3.93]

Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και 
βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 
307/86, (135/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 
88/642/ΕΟΚ.

Χημικοί παράγοντες

ΠΔ 41/12 
[ΦΕΚ 91/Α/19.4.2012]

Εθνικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών, σε συμμόρφωση με 
τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/670/ΕΚ της 19.09.2003, «Σχετικά με 
τον ευρωπαϊκό κατάλογο των επαγγελματικών ασθενειών» (EE L 238/ 
25.9.2003).

Πίνακας 7. Ενδεικτικός πίνακας με τη βασική ισχύουσα νομοθεσία για θέματα ασφάλειας 
και υγιεινής των εργαζομένων στην Ελλάδα, (συνέχεια από προηγούμενη σελίδα).
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Χημικοί παράγοντες

ΠΔ 12/2012 
[ΦΕΚ 19/Α/9.2.2012]

Τροποποίηση του ΠΔ 307/86 «Προστασία της υγείας των 
εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες 
κατά τη διάρκεια της εργασίας τους» (ΦΕΚ 135/Α) σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 2009/161/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 338/19.12.2009).

Π.Δ. 162/07 
[ΦΕΚ 202/Α/23.8.07]

Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται 
σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους, κατά τροποποίηση του Π.Δ. 307/86 όπως 
ισχύει, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2006/15/ΕΚ»

Π.Δ. 43/03 
[ΦΕΚ 44/Α/21.2.03]

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 399/94 «προστασία 
των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με 
την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία 
σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/
ΕΟΚ» (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/38/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (E.E.L 138/01-06-1999).

ΠΔ 339/01 
[ΦΕΚ 227/Α/9.10.01]

Τροποποίηση του Π.Δ. 307/86 «προστασία της υγείας 
των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς 
παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

ΠΔ 338/01 
[ΦΕΚ 227/Α/9.10.01]

Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την 
εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες.

ΠΔ 127/00 
[ΦΕΚ 111/Α/6.4.2000]

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 399/94 «προστασία 
των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την 
έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ (221/Α) 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 97/42/ΕΚ του Συμβουλίου.

ΠΔ 90/99 
[ΦΕΚ 94/Α/13.5.99]

Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών 
τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς 
παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση 
με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και 
τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 307/86 «προστασία 
της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 
χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους 
(135/Α)» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 77/93 (34/Α).

ΠΔ 399/94 
[ΦΕΚ 221/Α/19.12.1994]

Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται 
με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία 
σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/EOΚ.

Πίνακας 7. Ενδεικτικός πίνακας με τη βασική ισχύουσα νομοθεσία για θέματα ασφάλειας 
και υγιεινής των εργαζομένων στην Ελλάδα, (συνέχεια από προηγούμενη σελίδα).
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Νομοθετήματα γενικής εφαρμογής

Χημικοί παράγοντες

ΠΔ 77/93 
[ΦΕΚ 34/Α/18.3.93]

Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, 
χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση 
και συμπλήρωση του ΠΔ 307/86, (135/Α) σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ.

ΠΔ 307/86 
[ΦΕΚ 135/Α/29.8.86]

Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που 
εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες 
κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

Βιολογικοί παράγοντες

ΠΔ 41/12 
[ΦΕΚ 91/Α/19.4.2012]

Εθνικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών, σε 
συμμόρφωση με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/670/ΕΚ 
της 19.09.2003, «Σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των 
επαγγελματικών ασθενειών» (EE L 238/ 25.9.2003).

ΠΔ 15/99 
[ΦΕΚ 9/Α/2.2.99]

Τροποποίηση του ΠΔ 186/95 «προστασία των εργαζομένων 
από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε 
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση 
με τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ» (97/Α) όπως 
τροποποιήθηκε με το ΠΔ 174/97 (150/Α), σε συμμόρφωση 
με τις οδηγίες 97/59/ΕΚ και 97/65/ΕΚ της Επιτροπής.

ΠΔ 174/97 
[ΦΕΚ 150/Α/15.7.97]

Τροποποίηση του Π.Δ. 186/95 «προστασία των εργαζομένων από 
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς 
παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/
ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ» (97/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/30/ΕΚ.

ΠΔ 186/95 
[ΦΕΚ 97/Α/30.5.1995]

Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που 
διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς 
παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις 
οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/EOK και 93/88/EOK.

Φυσικοί παράγοντες

ΠΔ 41/12 
[ΦΕΚ 91/Α/19.4.2012]

Εθνικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών, σε 
συμμόρφωση με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/670/ΕΚ 
της 19.09.2003, «Σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατάλογο των 
επαγγελματικών ασθενειών» (EE L 238/ 25.9.2003).

ΠΔ 149/06 
[ΦΕΚ 159/Α/28.7.2006]

Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την 
έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς 
παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ.

Πίνακας 7. Ενδεικτικός πίνακας με τη βασική ισχύουσα νομοθεσία για θέματα ασφάλειας 
και υγιεινής των εργαζομένων στην Ελλάδα, (συνέχεια από προηγούμενη σελίδα).
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Στοιχεία νομοθετήματος Τίτλος

Ν. 33(1)/2011 
E.E. Παρ. I(I), Αρ. 
4274, 18.3.2011

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2011.

Ν. 99(Ι)/2003 
E.E. Παρ. I(I), Αρ. 
3739, 27.5.2003

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Τροποποιητικός) (αρ. 2) Νόμος του 2003.

Ν. 41(Ι)/2003 
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 
3715, 23.5.2003

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2003.

Ν. 25(Ι)/2002 
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 
3590, 29.3.2002

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002.

Ν. 158(Ι)/2001 
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 
3565, 31.12.2001

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2001.

Ν. 89(Ι)/96 
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 
3096, 1.11.96

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος του 1996.

Πίνακας 8. Ενδεικτικός πίνακας με την ισχύουσα νομοθεσία για θέματα  
ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων στην Κύπρο.

www
Για έναν πλήρη κατάλογο των ευρωπαϊκών οδηγιών που αφορούν στην υγεία, την 
υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, όπως και τα πρωτότυπα νομοθετήμα-
τα σε ψηφιακή μορφή, ο αναγνώστης μπορεί να επισκεφτεί το σχετικό διαδικτυακό 
τόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διεύθυνση:
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/health_hy-
giene_safety_at_work/index_el.htm

Για έναν πλήρη κατάλογο της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας για την υγεία, την υγι-
εινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, όπως και τα πρωτότυπα νομοθετήματα 
σε ψηφιακή μορφή, ο αναγνώστης μπορεί να επισκεφτεί:

Α) το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας, στη διεύθυνση: http://www.ypakp.gr και να επιλέξει Νομοθεσία > 
Ασφάλεια και υγεία στην Εργασία ή 
Β) το διαδικτυακό τόπο του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Εργασίας στη διεύθυνση: http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp?cat_id=27 

*

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/health_hygiene_safety_at_work/index_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/health_hygiene_safety_at_work/index_el.htm
http://www.ypakp.gr
http://www.elinyae.gr/el/category_details.jsp?cat_id=27
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15.12.1 Υποχρεώσεις εργοδότη σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων
Αρχικά θα πρέπει να επισημανθεί η βασική αρχή ευθύνης του κάθε εργοδότη, η οποία είναι η 
ακόλουθη:

«Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων 
στην επιχείρησή του και δεν απαλλάσσεται από αυτή την ευθύνη του ούτε όταν οι 
εργαζόμενοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους ούτε όταν αναθέτει τα καθήκοντα 
προστασίας και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου στον Τεχνικό Ασφάλειας 
ή/και σε αρμόδιες Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης». Εγκύκλιος 
130297/15-7-96 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την 
εφαρμογή του Π.Δ. 17/96.

Το Π.Δ. 17/96 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 42 του Ν. 3850/10, ως ακολούθως:

«1. Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργα-
ζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφα-
λίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων.

2. Αν ο εργοδότης προσφεύγει σε άτομα εκτός της επιχείρησης ή σε ΕΞ.ΥΠ.Π. για την 
ανάθεση των καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας ή/και ιατρού εργασίας, αυτό δεν τον 
απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του στον τομέα αυτό.

3. Οι υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας, του ιατρού εργασίας και των εκπρο-
σώπων των εργαζομένων δε θίγουν την αρχή της ευθύνης του εργοδότη.»

Επιπλέον ο εργοδότης μίας επιχείρησης, υποχρεούται με βάση την κείμενη νομοθεσία:

• Να έχει στη διάθεση του μια γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία 
κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. Η εκτί-
μηση αυτή πραγματοποιείται από τους τεχνικό ασφάλειας, ιατρό εργασίας, 
ΕΣ.Υ.Π.Π. ή ΕΞ.Υ.Π.Π..

• Να αναγγέλλει στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνο-
μικές αρχές και στις αρμόδιες υπηρεσίες του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο 
υπάγεται ο εργαζόμενος, εντός 24 ωρών, όλα τα εργατικά ατυχήματα και εφόσον 

www
Για έναν πλήρη κατάλογο της κείμενης κυπριακής νομοθεσίας για την υγεία, την 
υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, όπως και τα πρωτότυπα νομοθετήμα-
τα σε ψηφιακή μορφή, ο αναγνώστης μπορεί να επισκεφτεί το διαδικτυακό τόπο 
του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/dmllegislation_new_gr?openform&p=1&t=f&e

*

��.��
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/dmllegislation_new_gr?openform&p=1&t=f&e
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πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, να τηρεί αμετάβλητα όλα τα στοι-
χεία που δύνανται να χρησιμεύσουν για εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος.

• Να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχημάτων στο οποίο να αναγράφονται τα αίτια και η περι-
γραφή του ατυχήματος και να το θέτει στη διάθεση των αρμοδίων αρχών.

• Να τηρεί κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργα-
ζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών.

• Να αντικαθιστά, όσο είναι πρακτικά δυνατό, τους παράγοντες που είναι επιβλα-
βείς για την υγεία των εργαζομένων ή επικίνδυνοι με άλλους αβλαβείς ή λιγότερο 
επιβλαβείς, καθώς και να περιορίζει τη χρήση τους στο χώρο εργασίας.

• Να αντικαθιστά, όσο είναι πρακτικά δυνατό, παραγωγικές διαδικασίες, μεθόδους 
και μέσα που δημιουργούν στους χώρους εργασίας παράγοντες, οι οποίοι θεωρού-
νται επιβλαβείς για την υγεία ή επικίνδυνοι, με άλλες που δε δημιουργούν καθόλου 
τους παράγοντες αυτούς ή τους δημιουργούν σε επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο 
που ορίζει η κατά περίπτωση «οριακή τιμή έκθεσης».

• Να περιορίζει, όσο είναι πρακτικά δυνατό, τον αριθμό των εργαζομένων που εκτί-
θενται ή ενδέχεται να εκτεθούν σε παράγοντες και το χρόνο έκθεσής τους.

• Να παρέχει μέτρα και μέσα ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους, όταν δεν 
είναι πρακτικά δυνατό να αποφευχθεί η επιβλαβής έκθεση των εργαζομένων.

• Να εγκαθιστά σηματοδότηση προειδοποίησης και ασφάλειας των χώρων εργασίας 
και συστήματα συναγερμού.

• Να παραπέμπει σε ιατρικό έλεγχο κάθε εργαζόμενο: α) μετά την πρόσληψη του και 
στη συνέχεια ανά τακτά χρονικά διαστήματα και β) κατά την αλλαγή θέσης εργα-
σίας και πριν από την τοποθέτησή του σε εργασία που συνεπάγεται έκθεσή του σε 
επικίνδυνους για την υγεία του παράγοντες.

• Να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις 
πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και 
ασφάλεια των τρίτων.

• Τα μέτρα για την ασφάλεια, την υγεία και την υγιεινή κατά την εργασία σε καμία 
περίπτωση δε συνεπάγονται την οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων.

• Να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα όσον άφορα τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφά-
λεια και την εκκένωση των χώρων από εργαζόμενους, τα οποία θα είναι προσαρμο-
σμένα στο μέγεθος και στη φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

• Να συντηρεί τους τόπους εργασίας, τα μηχανολογικά μέσα και τον εξοπλισμό και να 
μεριμνά για την κατά το δυνατό άμεση αποκατάσταση των ελλείψεων, που έχουν 
σχέση με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Αν από τις ελλείψεις αυτές 
προκαλείται άμεσος και σοβαρός κίνδυνος για την υγεία και ασφάλεια των εργαζο-
μένων, πρέπει να διακόπτεται αμέσως η εργασία στο σημείο που εμφανίζονται οι 
ελλείψεις, μέχρι την αποκατάστασή τους.
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Με την επιφύλαξη του άρθρου 52 του Ν. 3850/10, ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 
15ο έτος της ηλικίας τους απαγορεύεται να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εργασία.

Ανήλικοι δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε εργασίες επικίνδυνες, βαριές ή ανθυγιεινές, 
καθώς και σε εργασίες που βλάπτουν την ψυχική τους υγεία και γενικά εμποδίζουν την ελεύ-
θερη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. 

Διοικητικές κυρώσεις εργοδότη 
(Άρθρο 71, Ν. 3850/10)

1. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα, προμηθευτή που παραβαίνει 
τις διατάξεις της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων ανεξάρτητα από τις 
ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη του αρμοδίου Προϊστάμένου Κέντρου 
Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου ή του ελεγχέντος Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας και 
ύστερα από προηγουμένη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων:

α) πρόστιμο για καθεμία παράβαση, από πεντακόσια ευρώ (500.00€) μέχρι πενήντα 
χιλιάδες ευρώ (50.000,00€),

β) προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή 
τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης για χρονικό 
διάστημα μέχρι έξι ημερών.

2. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί, ύστερα από αιτιολογημένη εισή-
γηση του αρμόδιου επιθεωρητή εργασίας, να επιβάλει στους παραπάνω προσωρινή διακοπή 
της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του 
συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι ημερών, 
ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή 
τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης.

Ποινικές κυρώσεις εργοδότη
(Άρθρο 72, Ν. 3850/10)

1. Κάθε εργοδότης, που παραβαίνει με πρόθεση τις διατάξεις της νομοθεσίας, για την υγεία και 
ασφάλεια των εργαζομένων και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με εξουσιοδότηση της 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον εννιακοσίων 
ευρώ (900€) ή και με τις δύο αυτές ποινές. Κάθε κατασκευαστής ή παρασκευαστής, εισαγωγέας ή 
προμηθευτής, που παραβαίνει με πρόθεση τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, για την υγεία 
και ασφάλεια των εργαζομένων και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με εξουσιοδότηση 
της τιμωρείται με ποινή φυλάκισης ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον διακοσίων ενενήντα τριών 
ευρώ (293€) ή και με τις δύο αυτές ποινές. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων από αμέλεια 
οι παραπάνω δράστες τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποινή.

2. Η υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση με απευθείας κλήση.
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15.12.2 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εργαζομένων σε μία επιχείρηση
1. Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τους κανόνες υγείας και ασφάλειας και να 
φροντίζει ανάλογα με τις δυνατότητές του για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και για 
την ασφάλεια και την υγεία των άλλων ατόμων που επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλεί-
ψεις του κατά την εργασία σύμφωνα με την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του 
εργοδότη του.

2. Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, οι εργαζόμενοι οφείλουν ειδικότερα, σύμφωνα 
με την εκπαίδευση τους και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη τους:

α) να χρησιμοποιούν σωστά τις μηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις επικίνδυνες 
ουσίες, τα μεταφορικά και άλλα μέσα,

β) να χρησιμοποιούν σωστά τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό που τίθεται στη 
διάθεσή τους και μετά τη χρήση να τον τακτοποιούν στη θέση του,

γ) να μη θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή μετατοπίζουν αυθαίρετα τους 
μηχανισμούς ασφάλειας των μηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων και 
κτιρίων και να χρησιμοποιούν σωστά αυτούς τους μηχανισμούς ασφάλειας,

δ) να αναφέρουν αμέσως στον εργοδότη ή/και σε όσους ασκούν αρμοδιότητες 
τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, όλες τις καταστάσεις που μπορεί να 
θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφά-
λεια και την υγεία, καθώς και κάθε έλλειψη που διαπιστώνεται στα συστήματα 
προστασίας,

ε) να συντρέχουν στον εργοδότη και σε όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού ασφά-
λειας και ιατρού εργασίας, όσον καιρό χρειαστεί, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλή-
ρωση όλων των καθηκόντων ή απαιτήσεων, που επιβάλλονται από την αρμοδία 
Επιθεώρηση Εργασίας για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζο-
μένων κατά την εργασία.

3. Οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τα σχετικά σεμινάρια ή άλλα επιμορ-
φωτικά προγράμματα σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Ο εργαζόμενος, ο οποίος σε περίπτωση σοβαρού άμεσου και αναπόφευκτου κινδύνου, απομα-
κρύνεται από τη θέση εργασίας του ή/και από μια επικίνδυνη ζώνη, δεν επιτρέπεται να υποστεί 
καμία δυσμενή επίπτωση και πρέπει να προστατεύεται από κάθε ζημιογόνο και αδικαιολόγητη 
συνέπεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι τους έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν στην αρμόδια 
Επιθεώρηση Εργασίας, αν κρίνουν ότι τα ληφθέντα μέτρα και τα διατιθέμενα από τον εργοδότη 
μέσα δεν αρκούν για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η υγεία κατά την εργασία.
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15.13 Αντί επιλόγου
Αντί επιλόγου, αξίζει να επισημανθούν τα ακόλουθα:

1. Στόχος του συγκεκριμένου κεφαλαίου ήταν η γνωριμία του αναγνώστη με τους 
πιο σημαντικούς τομείς της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας και τις σύγχρονες 
εξελίξεις τους σε διεθνές επίπεδο. 

2. Η εφαρμογή των κανόνων, των προτύπων και των οδηγιών της ΥΑΕ μπορεί να 
συμβάλλει στην ανάπτυξη μίας επιχείρησης, να προστατέψει τη δημόσια εικόνα 
της και να αποτρέψει κινδύνους που μπορούν να απειλήσουν την υγεία του προσω-
πικού της, τον εξοπλισμό, τις υποδομές της και εν τέλει την ίδια της την ύπαρξη.

3. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι μέλη της Ε.Ε. και έχουν ενσωματώσει στα εθνικά τους 
δίκαια σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν την υγιεινή και ασφά-
λεια των εργαζομένων. Εντούτοις, και οι δύο χώρες έχουν εισέλθει σε περίοδο 
οικονομικής ύφεσης. Σε κράτη που η οικονομία τους βρίσκεται σε ύφεση, με βάση 
τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, είναι πολύ πιθανόν να συμβαίνουν τα 
ακόλουθα:

• αυξάνεται η αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία με αποτέλεσμα τη μη 
δήλωση των εργατικών ατυχημάτων και τη μη καταγραφή των επαγγελμα-
τικών ασθενειών και άρα τη ψευδή βελτίωση των σχετικών δεικτών,

• μειώνεται ο αριθμός των επιθεωρήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών στις 
επιχειρήσεις με αποτέλεσμα την πιθανή αύξηση των παρανομούντων 
εργοδοτών,  

• αυξάνεται η μερική απασχόληση, η εργασιακή ανασφάλεια, η πρόσληψη ανει-
δίκευτων εργατών σε θέσεις που απαιτούν εξειδίκευση και εμπειρία, κ.τ.λ. 

• αυξάνεται η συμμετοχή των εργαζομένων στην ιατροφαρμακευτική τους 
περίθαλψη με αποτέλεσμα το μη-τακτικό ιατρικό έλεγχο της υγείας τους, 

• μειώνονται τα προγράμματα εκπαίδευσης/ενημέρωσης του προσωπικού 
σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής με αποτέλεσμα την άγνοια στους νέους 
επαγγελματικούς κινδύνους, τις εξελίξεις, κ.τ.λ.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση των εργατικών 
ατυχημάτων, στη σημαντική αύξηση του κόστους της ιατροφαρμακευτικής περί-
θαλψης, καθώς και στη μείωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας των 
επιχειρήσεων. 

4. Σε διεθνές επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες και εξαιτίας πολλών παραγόντων, οι 
συνθήκες εργασίας έχουν αλλάξει σημαντικά. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα 
στοιχεία ενώ ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο μειώ-
νεται, εντούτοις ο αριθμός των επαγγελματικών κινδύνων και ασθενειών αυξά-
νεται. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει νέες, σύνθετες και επείγουσες προκλή-
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σεις για τους επιστήμονες που ασχολούνται με την υγιεινή και ασφάλεια της εργα-
σίας. Θα πρέπει η επαγγελματική υγεία να αποκτήσει την ίδια προτεραιότητα με 
την πρόληψη των τραυματισμών στο εργασιακό περιβάλλον.

5. Η έλλειψη επαρκών στοιχείων σε αρκετά κράτη εξαιτίας της ανυπαρξίας αξιόπιστων 
συστημάτων αναγγελίας/καταγραφής των προβλημάτων υγείας που οφείλονται 
στην εργασία, αποτρέπει τον έλεγχο και την έρευνα για την αντιμετώπισή τους. Η 
μη-αντιμετώπισή τους έχει κόστος καταρχήν σε ανθρώπινες ζωές.

6. Τέλος, θα πρέπει η επιστημονική έρευνα να προσανατολιστεί στην ανακάλυψη 
νέων μεθόδων παραγωγής, νέων πρώτων υλών και νέων υλικών επεξεργασίας 
ούτως ώστε οι εργαζόμενοι να σταματήσουν να εκτίθενται τουλάχιστον σε παρά-
γοντες που αποδεδειγμένα προκαλούν καρκίνο ή άλλες σοβαρές ασθένειες κατά τη 
διάρκεια της εργασίας τους.

15.14 Σύνοψη
Στο κεφάλαιο αυτό συνοπτικά αναφέρθηκαν τα ακόλουθα:

• Η ΥΑΕ έχει ως κύριο στόχο να αναγνωρίζει επικίνδυνες συνθήκες, υλικά και πρακτικές 
στον εργασιακό χώρο και να βοηθά τους εργοδότες και εργαζομένους να εξαλείψουν 
ή να μειώσουν, κατά το δυνατόν, τις αρνητικές επιπτώσεις που αυτές φέρουν στην 
ανθρώπινη υγεία και ευημερία.

• Πάρα το σημαντικό περιορισμό των εργατικών ατυχημάτων κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες, οι εργαζόμενοι αναφέρουν διαρκώς νέους και αναδυόμενους κινδύνους 
για την υγεία και την ασφάλεια τους, οι οποίοι σχετίζονται με την εργασία τους.

• Οι βλαπτικοί παράγοντες για την υγεία των εργαζομένων μπορούν να ταξινομηθούν 
στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες: φυσικοί παράγοντες, χημικοί παράγοντες, 
βιολογικοί παράγοντες, εργονομικοί παράγοντες και ψυχολογικοί παράγοντες.

 



633

15 / Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας (ΥΑΕ) στις επιχειρήσεις / Γεράσιμος Παυλογεωργάτος

I. Λεξικό όρων
Βιολογικοί παράγοντες: στην ΥΑΕ νοούνται οι διαφόρων ειδών μικροοργανισμοί μεταξύ των 
οποίων και οι γενετικά τροποποιημένοι, οι κυτταροκαλλιέργειες και τα ενδοπαράσιτα του 
ανθρώπου, που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία των εργαζομένων και είναι δυνατόν να 
προκαλέσουν στους εργαζόμενους οποιασδήποτε μορφής μόλυνση, αλλεργία ή τοξικότητα.

Βιομηχανικοί υγιεινολόγοι: είναι οι επιστήμονες που έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους 
στον έλεγχο και ταυτοποίηση των κινδύνων για την υγεία των εργαζομένων που συνδέονται με 
την οξεία ή χρόνια έκθεση σε φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς επικίνδυνους παράγοντες.

Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας (ΕΑΠ): νοείται κάθε εξοπλισμός τον οποίο ο εργαζόμενος 
θα πρέπει να φορά ή να κρατά για να προστατεύεται από έναν ή περισσοτέρους κινδύνους 
για την ασφάλεια ή την υγεία του κατά την εργασία καθώς και κάθε συμπλήρωμα ή εξάρτημα 
που εξυπηρετεί τον σκοπό αυτό. Ο ΕΑΠ αποτελείται από τα Μέσα Ατομικής Προστασίας των 
Εργαζομένων (ΜΑΠ).

Επάγγελμα: είναι η συγκεκριμένη και χρήσιμη εργασία που προσφέρεται συστηματικά στο 
κοινωνικό σύνολο έναντι αμοιβής.

Επαγγελματικές ασθένειες: είναι μορφές βλάβης του ανθρώπινου οργανισμού, που δημιουρ-
γούνται εξαίτιας της φύσης της εργασίας του κάθε ανθρώπου ή των συνθηκών που επικρατούν 
στο εργασιακό του περιβάλλον.

Επαγγελματικός κίνδυνος: ορίζεται ο κίνδυνος για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, ο 
οποίος οφείλεται στην έκθεσή του σε βλαπτικούς παράγοντες στο εργασιακό του περιβάλλον. 

Εργασία: είναι η σωματική ή/και πνευματική προσπάθεια που καταβάλλει ένας άνθρωπος 
συστηματικά με στόχο την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, που θα ικανοποιήσουν 
τις δίκες του ανάγκες ή/και των συνανθρώπων του.

Εργασιακή ασφάλεια: είναι ο τομέας που ασχολείται με την πρόληψη τραυματισμών, ασθε-
νειών και απροσδόκητων θανάτων των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και 
εξαιτίας αυτής.

Εργασιακό περιβάλλον: είναι ο χώρος μέσα στον οποίο ο εργαζόμενος αναπτύσσει την παρα-
γωγική και επαγγελματική του δραστηριότητα.

Εργονόμοι: είναι οι επιστήμονες που ασχολούνται με τη βελτίωση της ανθρωπινής απόδοσης, 
υγείας και ευεξίας μέσω της συνεχούς βελτίωσης του σχεδιασμού των εργαλείων, των μηχανών, 
των αντικειμένων και των υπηρεσιών που ο άνθρωπος χρειάζεται για να εργαστεί και να ζήσει.

Θόρυβος: είναι κάθε ήχος ο όποιος χαρακτηρίζεται ως δυσάρεστος.

Κραδασμοί: είναι μηχανικής προέλευσης ταλαντώσεις που μεταδίδονται στο ανθρώπινο σώμα 
κατά τη διάρκεια της εργασίας από τη χρήση ηλεκτροκίνητων εργαλείων, μηχανών, μηχανη-
μάτων, οχημάτων, κ.τ.λ.

Μικροοργανισμός: είναι κάθε μικροβιακή οντότητα, κυτταρική ή µη κυτταρική που είναι ικανή 
να αναπαράγεται ή να μεταφέρει γενετικό υλικό.
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Οριακή τιμή βιολογικού δείκτη: η ανώτερη επιτρεπομένη συγκέντρωση ενός παράγοντα, ο 
οποίος μετράται απευθείας σε σωματικούς ιστούς, σωματικά υγρά ή στον εκπνεόμενο αέρα ή 
έμμεσα από την ειδική δράση του στον οργανισμό.

Οριακή τιμή έκθεσης: το ανώτερο επίπεδο έκθεσης των εργαζομένων σε έναν παράγοντα, το 
οποίο καθορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία κάθε κράτους ως η ανώτερη τιμή συγκέντρωσης 
ή έντασης του στον τόπο εργασίας, πάνω από την οποία δεν επιτρέπεται να εκτίθενται οι 
εργαζόμενοι.

Ουσίες: τα χημικά στοιχεία και οι ενώσεις τους σε φυσική κατάσταση ή όπως παράγονται από 
οποιαδήποτε παραγωγική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων όλων των πρόσθετων που απαι-
τούνται για τη διατήρηση της σταθερότητας του προϊόντος και όλων των προσμείξεων που 
δημιουργούνται κατά τη διαδικασία αυτή, εκτός από οποιονδήποτε διαλύτη που μπορεί να 
διαχωριστεί χωρίς να θίξει τη σταθερότητα της ουσίας ούτε να τροποποιήσει τη σύνθεσή της.

Παράγοντας: στην ΥΑΕ ορίζεται ως ο κάθε φυσικός, χημικός ή βιολογικός παράγοντας, που 
ενυπάρχει κατά την εργασία και μπορεί να είναι επιβλαβής στην υγεία των εργαζομένων ή 
επικίνδυνος από άλλη άποψη, ανεξάρτητα από τη φυσική του κατάσταση.

Παρασκευάσματα: τα μείγματα ή διαλύματα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες 
ουσίες (βλ. και ουσίες).

Τεχνικοί Ασφάλειας: παρόλο που ασχολούνται με όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους στο 
εργασιακό περιβάλλον, εντούτοις δίνουν έμφαση στην πρόληψη των τραυματισμών και των 
θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων.

Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας (ΥΑΕ): είναι το διεπιστημονικό πεδίο έρευνας που ως κύριο 
στόχο έχει να αναγνωρίζει επικίνδυνες συνθήκες, υλικά και πρακτικές στον εργασιακό χώρο και 
να βοηθά τους εργοδότες και εργαζομένους να εξαλείψουν ή να μειώσουν, κατά το δυνατόν, 
τις αρνητικές επιπτώσεις που αυτές φέρουν στην ανθρώπινη υγεία και ευημερία.
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ΙΙ. Ερωτήσεις κεφαλαίου
1. Η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας σε μία 
επιχείρηση, μπορεί να συμβάλλει θετικά:

α) στην αύξηση της παραγωγικότητας μίας επιχείρησης.

β) στην προστασία της δημόσιας εικόνας της.

γ) στην αποφυγή επιβολής κυρώσεων (διοικητικών ή/και ποινικών) από τους αρμόδιους 
ελεγκτικούς μηχανισμούς.

δ) στη διαφύλαξη της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων ή των προσφερόμενων 
υπηρεσιών.

ε) στην πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών στους εργαζόμενους της.

στ) στην ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων.

ζ) στην προστασία του περιβάλλοντος.

η) σε όλα τα παραπάνω.

2. Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος στις ακόλουθες προτάσεις:

2.1) Η συχνότητα εμφάνισης εργατικών ατυχημάτων είναι συνήθως μεγαλύτερη στους 
εργαζόμενους νεαρής ηλικίας.

α) Σωστό.               

β) Λάθος.

2.2) Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα συμβαίνουν 
στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

α) Σωστό.               

β) Λάθος.

2.3) Ως επαγγελματικός κίνδυνος χαρακτηρίζεται κάθε κίνδυνος για την υγεία και ασφά-
λεια των εργαζομένων, ο οποίος οφείλεται στην έκθεση του σε βλαπτικούς παράγοντες 
στην καθημερινή ζωή του.

α) Σωστό.             

β) Λάθος.
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2.4) Η υγιεινή και ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον έχει ως κύριο στόχο να αναγνω-
ρίζει επικίνδυνες συνθήκες, υλικά και πρακτικές στον εργασιακό χώρο και να βοηθά τους 
εργοδότες και εργαζόμενους να εξαλείψουν ή να μειώσουν, κατά το δυνατόν, τις αρνη-
τικές επιπτώσεις που αυτές φέρουν στην ανθρώπινη υγεία και ευημερία.

α) Σωστό.              

β) Λάθος.

2.5) Με τον όρο του θορύβου περιγράφεται κάθε ήχος ο οποίος χαρακτηρίζεται από 
υψηλή ένταση.

α) Σωστό.              

β) Λάθος.

2.6) Η επιστήμη έχει ελέγξει την πλειοψηφία των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται 
στη βιομηχανία και κυκλοφορούν στο εμπόριο όσον αφορά στις ενδεχόμενες αρνητικές 
επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον.

α) Σωστό.              

β) Λάθος.

2.7) Ο αριθμός των επαγγελματικών ασθενειών σε διεθνές επίπεδο έχει μειωθεί σημα-
ντικά τις τελευταίες δεκαετίες.

α) Σωστό.             

β) Λάθος.
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Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο διαπιστώνεται μεγάλο ενδιαφέρον και παρατηρείται 
ιδιαίτερη κινητικότητα στο σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην 
εξωστρεφή επιχειρηματικότητα. Σκοπός του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει, να 
μελετήσει και να αναλύσει έναν εξορισμού εξωστρεφή επιχειρηματικό κλάδο με ιδιαίτερο ενδια-
φέρον τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο: αυτόν του τουρισμού.

Λέξεις-κλειδιά: τουρισμός, τουρίστας, επισκέπτης, παγκοσμιοποίηση, εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού.

Μαθησιακοί στόχοι κεφαλαίου 
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κεφαλαίου, ο/η αναγνώστης/στρια θα:

α) γνωρίζει τις βασικές έννοιες του τουρισμού, όπως τον ορισμό του, τη διαχρονική 
του εξέλιξη, τις τάσεις που επικρατούν σήμερα, τις προβλέψεις που υπάρχουν στον 
τομέα αυτό ως και το 2050, την έννοια των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και 
ειδικότερα του πολιτιστικού τουρισμού, καθώς και βασικά στοιχεία της εξωστρέ-
φειας των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα,

β) κατανοεί το τουριστικό σύστημα, τους λόγους δημιουργίας και ιστορικής εξέλιξης 
του, τη σχέση μεταξύ τουρισμού και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και τους 
βασικούς τρόπους με τους οποίους θα μπορεί να αυξήσει την εξωστρέφεια της 
επιχείρησής του,

γ) είναι ικανός/ή να αντιληφθεί τους κανόνες και τις βασικές δομές του τουριστικού 
συστήματος, να αναλάβει πρωτοβουλίες και να ακολουθήσει βασικά βήματα προκει-
μένου να αναπτύξει συνεργασίες και να αυξήσει την εξωστρέφεια της επιχείρησής του.
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16.1 Εισαγωγή
Στόχος του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι να μελετήσει πιο αναλυτικά έναν εξορισμού 
εξωστρεφή επιχειρηματικό κλάδο, αυτόν του τουρισμού. Έναν οικονομικό κλάδο ιδιαίτερης 
σημασίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστούν και 
θα αξιολογηθούν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία μέσω των οποίων θα περιγραφεί η υφιστά-
μενη κατάσταση της τουριστικής βιομηχανίας σε επίπεδο παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό 
(Ελλάδας και Κύπρου). Μέσα από την ανάλυση των στοιχείων, θα αναδειχθούν οι σημαντικές 
αλλαγές και οι νέες τάσεις που παρουσιάζονται στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Έτσι θα 
σταθεί δυνατόν να ενημερωθούν οι επιχειρηματίες που ασχολούνται, ή σκοπεύουν να ασχο-
ληθούν, με τον τουρισμό για τις διεθνείς εξελίξεις, τις διαθέσιμες στρατηγικές, μεθόδους και 
εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να διατηρήσουν ή/και να αυξήσουν 
τον κύκλο εργασιών τους σε περιόδους ύφεσης της εσωτερικής τους αγοράς. Γνωρίζοντας τις 
διεθνείς αλλαγές και ανακατατάξεις, μαθαίνοντας τις νέες τάσεις και τις μελλοντικές εκτιμή-
σεις θα είναι σε θέση να  ανακαλύψουν τις αναδυόμενες ευκαιρίες του κλάδου και να διεκδι-
κήσουν δυναμικότερα το μερίδιο τους στην παγκόσμια, ιδιαίτερα ανταγωνιστική, αγορά του 
τουρισμού.

Ας ξεκινήσουμε όμως από τα βασικά. Τι είναι τουρισμός; Ποιος χαρακτηρίζεται ως τουρίστας 
και ποιος ως επισκέπτης; Γιατί ταξιδεύουμε; Ποια είναι τα κίνητρα μας; Ποιες οι προσδοκίες 
μας; 

Ο πλέον κοινά αποδεκτός ορισμός του τουρισμού είναι ο ακόλουθος: «…ο τουρισμός περιλαμ-
βάνει τις δραστηριότητες των ατόμων που ταξιδεύουν και διαμένουν σε περιοχές εκτός του 
συνηθισμένου περιβάλλοντος τους για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός συνεχόμενου 
έτους, για αναψυχή, επαγγελματικούς ή άλλους λόγους» (UNWTO, 1994). Οι άνθρωποι που 
ταξιδεύουν για μικρά χρονικά διαστήματα εκτός του τόπου μόνιμης διαμονής τους, μπορούν 
να ταξινομηθούν περαιτέρω στις ακόλουθες δύο κατηγορίες (UNWTO, 1981): 

• Τουρίστες – στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι άνθρωποι που ταξιδεύουν με 
σκοπό την επίσκεψη μίας περιοχής εκτός του τόπου διαμονής τους και η επίσκεψη 
τους διαρκεί τουλάχιστον 24 ώρες (δηλαδή διανυκτερεύουν στον τόπο προορι-
σμού). Ο λόγος του ταξιδιού τους μπορεί να είναι η αναψυχή, η εργασία, κ.τ.λ.

• Επισκέπτες – στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται οι άνθρωποι που ταξιδεύουν 
με σκοπό την επίσκεψη μίας περιοχής εκτός του τόπου διαμονής τους, η οποία 
όμως διαρκεί λιγότερο από 24 ώρες (δηλαδή δεν διανυκτερεύουν στον τόπο 
προορισμού).

Οι άνθρωποι ταξιδεύουν κυρίως για λόγους αναψυχής (βλ. διάγραμμα 1). Επιζητούν να ξεφύ-
γουν από την καθημερινότητα τους, να αποκτήσουν εμπειρίες εξερεύνησης, να ανακαλύψουν 
νέους για εκείνους τόπους, να μάθουν για τον πολιτισμό των τόπων υποδοχής, να γνωρίσουν 
την κουλτούρα άλλων λαών, κ.τ.λ.
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Κάθε χρόνο εκατομμύρια ανθρώπων εγκαταλείπουν το σπίτι τους και την περιοχή μόνιμης 
κατοικίας τους σε μια οικειοθελή και προσωρινή «μετανάστευση» σε διαφορετικές χρονικές 
περιόδους του έτους για να βιώσουν την προσωρινή μετακίνηση και τον ενθουσιασμό του 
να είναι «μακριά από το σπίτι», να «είναι αλλού». Ο τουρισμός τις τελευταίες δεκαετίες ως 
δραστηριότητα έχει εξαπλωθεί τόσο ως προς το σκοπό του όσο και ως προς τη σημασία του 
και έχει μετατραπεί σε ένα μείζον παγκόσμιο κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό φαινόμενο.
Ειδικοί επιστήμονες ασχολούνται με τη διερεύνηση των κινήτρων και των κριτηρίων, σύμφωνα 
με τα οποία κάθε χρόνο αποφασίζουν εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι αυτή την προσω-
ρινή όσο και οικειοθελή «μετανάστευση». Για παράδειγμα, υπάρχει ανάγκη να διερευνηθούν 
και να γίνουν κατανοητές οι υποκειμενικές πραγματικότητες των εμπειριών του τουρίστα, να 
δοθούν απαντήσεις στην αναζήτηση του «τι είναι εκείνο που ψάχνει όταν ταξιδεύει ο κάθε 
άνθρωπος», τι είναι εκείνο που αναζητά τη στιγμή που «αγοράζει» το πακέτο των διακοπών 
του. Αποτελεί άραγε ζητούμενο του ταξιδιού η καλύτερη γνώση των περιοχών, της κουλτούρας, 
των τρόπων διαβίωσης και συμβίωσης, το εξωτικό «άλλο»; 

Διάγραμμα 1. Εισερχόμενος τουρισμός με βάση το σκοπό επίσκεψης για το 2011. Πηγή: WTO, 2013.

10 βασικές διαπιστώσεις για τον τουρισμό (Page, 2007):

1. Ο τουρισμός είναι μια προαιρετική δραστηριότητα (δεν αποτελεί βασική δραστη-
ριότητα επιβίωσης για τον άνθρωπο όπως το νερό και το φαγητό).

2. Αποτελεί όμως μια δραστηριότητα με αυξανόμενο οικονομικό ενδιαφέρον αφού 
σε πολλές χώρες ο ρυθμός ανάπτυξης της ξεπερνά το μέσο ρυθμό ανάπτυξης της 
οικονομίας της.

3. Όλο και περισσότερες χώρες αντιμετωπίζουν τον τουρισμό ως μια δραστηριό-
τητα που βοηθά στην αύξηση της απασχόλησης του πληθυσμού τους στον ανα-
πτυσσόμενο τομέα των υπηρεσιών, βοηθώντας παράλληλα στον εκσυγχρονισμό 
της οικονομίας τους. 

4. Ο τουρισμός συνδέεται όλο και περισσότερο με την ποιότητα της ζωής, μια που 
προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα της διαφυγής από το άγχος, την πολυ-

���������.�������
���������.�������
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πλοκότητα της καθημερινότητας και της εργασίας προσφέροντας ταυτόχρονα 
συνθήκες ανάπαυσης, χαλάρωσης και την ευκαιρία να κάνει κανείς κάτι διαφορε-
τικό σε ένα νέο περιβάλλον.

5. Στις δυτικές αναπτυγμένες κοινωνίες των βιομηχανοποιημένων κρατών ο τουρι-
σμός αποτελεί βασικό δικαίωμα του εργαζόμενου, το οποίο συχνά αναφέρεται 
και στη νομοθεσία τους.

6. Για τους εργαζόμενους ο τουρισμός αποτελεί τον ορισμό του χρόνου εκτός ερ-
γασίας.

7. Στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες αποτελεί βασικό εργαλείο, ένα μέσο για τη 
μείωση της φτώχειας (στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως pro-poor tourism).

8. Τα παγκόσμια ταξίδια γίνονται όλο και πιο προσβάσιμα στον ανεπτυγμένο κό-
σμο για όλες τις κοινωνικές τάξεις μέσω της ανάπτυξης των αερογραμμών χαμη-
λού κόστους.

9. Στις ανεπτυγμένες οικονομίες παρατηρείται αύξηση της κατανάλωσης σε προαι-
ρετικές ανάγκες, όπως τα ταξίδια και ο τουρισμός. Μάλιστα ο τουρισμός με βάση 
τα υπάρχοντα στατιστικά δεδομένα θεωρείται το μικρότερο (προαιρετικό) έξο-
δο ενός οικογενειακού προϋπολογισμού. Η διευκόλυνση των συναλλαγών μέσω 
πιστωτικών καρτών είναι ακόμα ένα γεγονός που ενίσχυσε και διευκόλυνε τόσο 
την πρόσβαση στα ταξίδια και τον τουρισμό όσο και τη γενικότερη χρηματοδό-
τηση του τομέα.

10. Η ανάπτυξη των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας και ιδι-
αίτερα του Διαδικτύου βοήθησαν ιδιαίτερα την online αγορά του τουρισμού. Με 
τον τρόπο αυτό, η αγορά των ταξιδιών διευρύνθηκε τόσο σε επίπεδο προσφο-
ράς όσο και σε επίπεδο ζήτησης, κάνοντας τους περισσότερους προορισμούς να 
είναι τόσο μακριά όσο το κλικ του ποντικιού του υπολογιστή.

Ο τουρισμός αποτελεί ένα σύνθετο, πολυτομεακό φαινόμενο το οποίο είναι δύσκολο να κατα-
νοηθεί και να μελετηθεί σε όλο το εύρος του κυρίως λόγω της ετερογένειας που το διακρίνει. 
Η ετερογένεια του έγκειται στον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης του προϊόντος. Σε αντί-
θεση με όλα τα άλλα προϊόντα, ο τουρισμός έχει ιδιαιτερότητες αφού παράγεται και κατανα-
λώνεται στο ίδιο σημείο (τόπος προορισμού) και επιπλέον είναι η «γενεσιουργός αιτία» παρα-
γωγής ενός συνόλου υπηρεσιών που αποβλέπουν στην ικανοποίηση των τουριστών. 

Στο σχήμα 1 φαίνεται η ιεράρχηση των αναγκών κατά Maslow (1954). Η ιεράρχηση αυτή παρα-
μένει και η πιο σημαντική όσον αφορά την υποκίνηση ενός ανθρώπου για ένα ταξίδι. Αν και δεν 
είναι απαραίτητα ιδανικό, το μοντέλο τονίζει τις αναπτυξιακές ανάγκες των ανθρώπων. Αυτό 
σημαίνει ότι κάθε φορά που εκπληρώνονται οι ανάγκες ενός επιπέδου, γίνεται από το άτομο 
προσπάθεια εκπλήρωσης εκείνων του επόμενου, προκειμένου τελικά να επέλθει η προσωπική 
αυτοεκπλήρωση.
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Η διαχρονική εξέλιξη του τουρισμού αποδεικνύει ότι κατά κύριο λόγο στηρίζεται στην ανάγκη 
ικανοποίησης των κοινωνικών, ψυχολογικών και πολιτισμικών αναγκών των ανθρώπων αλλά 
και στην αναζήτηση του «αυθεντικού» (MacCannel, 1976). Είναι ένα «ιερό» ταξίδι (Sharpley 
και Sundaram, 2005), το οποίο δίνει εκείνα τα απαραίτητα εφόδια για τη συνέχιση των ρυθμών 
της καθημερινότητας (Graburn, 1989). Ως δραστηριότητα ο τουρισμός ξεκίνησε ιστορικά από 
τους αστούς (Boissevain, 1996), ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες όμως μετατράπηκε από μια 
δραστηριότητα των ολίγων σε μια δραστηριότητα στην οποία μπορεί να συμμετάσχει η πλειο-
ψηφία των πολιτών των ανεπτυγμένων, κυρίως, κρατών (Butcher, 2003). 

Ο τουρισμός είναι μια πολυδιάστατη και γεωγραφικά σύνθετη δραστηριότητα, μια που 
διαφορετικές υπηρεσίες προσφέρονται σε διαφορετικά στάδια της μετακίνησης από το σημείο 
αναχώρησης μέχρι και τον προορισμό (Pearce, 1989) όπως ενδεικτικά φαίνεται στο σχήμα 2. 
Κατά μια θεώρηση, ο τουρισμός μετέτρεψε την παραδοσιακή αξία της φιλοξενίας σε εμπό-
ρευμα και μία σημαντική πηγή εισοδήματος (Krippendorf, 1991). Η πολύ σημαντική ανάπτυξη 
του, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, οδήγησε στην εμφάνιση διαφόρων ειδών επιπτώ-
σεων σε οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό και πολιτιστικό επίπεδο στους τόπους προο-
ρισμού. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτών αποτελεί μέχρι και σήμερα 
πεδίο έρευνας για τους επιστήμονες. Ο στόχος για το άμεσο μέλλον είναι η τουριστική δραστη-
ριότητα να μετατραπεί σε μία βιώσιμη δραστηριότητα για τους τόπους όπου αναπτύσσεται. 

Σχήμα 1. Η ιεράρχηση των ατομικών αναγκών κατά Maslow. Πηγή: Maslow, 1954.

Αυτοεκτίμηση

Προσφορά στοργής,  
αγάπης, φιλίας

Ελευθερία από απειλή,  
άγχος και επίθεση

Φυσικές ανάγκες (φαγητό,  
νερό, ξεκούραση, καταφύγιο)

Ανάγκες 
αυτοπραγμάτωσης

Ανάγκες 
εκτίμησης

Ανάγκες του να 
ανήκουμε κάπου και
κοινωνικές ανάγκες

Ανάγκες 
ασφάλειας

Βασικές 
ανάγκες
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Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, σε διεθνές επίπεδο, η τουριστική βιομηχανία γνώρισε τη μεγα-
λύτερη και σημαντικότερη ανάπτυξη της, γεγονός που τη μετέτρεψε στην «πεμπτουσία του 
πολιτισμού της μαζικής κατανάλωσης και του μοντέρνου τρόπου ζωής» (Britton, 1996; Wang, 
2000).  Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται κυρίως στους ακόλουθους παράγοντες: 

α) την αύξηση του διαθέσιμου ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων, 

β) την αύξηση του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων και της ικανότητας  αποταμίευσης,  

γ) των τεχνολογικών βελτιώσεων στα μέσα μεταφορών και επικοινωνιών (βλ. παρά-
δειγμα 1), 

δ) την αύξηση του προσδόκιμου ζωής και 

ε) τις αλλαγές των κοινωνικών και καταναλωτικών προτύπων.

Σχήμα 2. Το τουριστικό σύστημα, όπως αποδόθηκε από τον Leiper (1990) και 
επανασχεδιάστηκε από τον Page (1995).
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Το 1939 χρειάζονταν 32 σταθμοί μετεπιβίβασης και απαιτούνταν 10 ημέρες συνεχό-
μενου ταξιδιού για να φτάσει κανείς από το Λονδίνο στο Σύδνεϋ. Σήμερα το συγκε-
κριμένο ταξίδι γίνεται με μια πτήση η οποία διαρκεί περίπου 20 ώρες. Οι τεχνολο-
γικές εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών τις τελευταίες δεκαετίες επέφεραν και 
μια αλματώδη αύξηση στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία, αφού πλέον και οι 
πιο απομακρυσμένοι προορισμοί είναι προσβάσιμοι σε σύντομο χρονικό διάστημα 
και με χαμηλότερο κόστος. 

Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, η Μεσόγειος που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του ’50 
ως τουριστικός προορισμός για τους βόρειους λαούς της Ευρώπης, άρχισε να χάνει 
το μερίδιο της στην παγκόσμια τουριστική αγορά αφού πλέον πιο «εξωτικές» περι-
οχές άρχισαν να την ανταγωνίζονται. Προορισμοί του Ειρηνικού, για παράδειγμα, 
που παλαιότερα απαιτούσαν δύο ημέρες δύσκολου ταξιδιού, απέκτησαν σημα-
ντικό τουριστικό ρεύμα, μια που πλέον η επίσκεψή τους είναι δυνατή και απαιτεί 
μερικές ώρες ταξιδιού με το αεροπλάνο. Οι νεοεισερχόμενες αυτές περιοχές έγιναν 
πολύ ανταγωνιστικές έναντι των «παραδοσιακών» τουριστικών προορισμών, αφού 
προσέφεραν υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών, ένα εξωτικό περιβάλλον και 
πολύ ανταγωνιστικές τιμές.

Εικόνα 1. Η εξέλιξη των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και η 
παγκοσμιοποίηση του τουρισμού. Πηγή: ΣΕΤΕ, 2012. 

Παράδειγμα 1

Στην εικόνα 1 φαίνεται η εξέλιξη των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. *
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Η ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας την οδήγησε, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, να 
είναι μια από τις μεγαλύτερες σε όγκο εργασιών και πλέον κερδοφόρες βιομηχανίες σε διεθνές 
επίπεδο, με συνεισφορά τρισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως στην παγκόσμια οικονομία. Με 
αυτό το θέμα όμως θα ασχοληθούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια του κεφαλαίου.

Οι διαπιστώσεις και τα στοιχεία που έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα αποδεικνύουν ότι ο τουρι-
σμός είναι ένα παγκόσμιο, διαχρονικό, διαρκώς εξελισσόμενο και αναπτυσσόμενο κοινω-
νικό-οικονομικό φαινόμενο. Στη συνέχεια, θα αναφερθούν ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία 
που θα περιγράφουν εν συντομία την υφιστάμενη κατάσταση της παγκόσμιας τουριστικής 
βιομηχανίας.  

16.2 Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην τουριστική 
βιομηχανία
Ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα αλλαγής τόσο όσον αφορά στις περιοχές υποδοχής 
όσο και στις περιοχές γένεσής του (που μέχρι σήμερα ήταν οι βιομηχανοποιημένες χώρες της 
δύσης). Ως διαδικασία ξεκάθαρα πλέον αποτελεί μέρος της παγκοσμιοποίησης, η οποία έχει 
μετατρέψει την τοπική πολιτιστική ταυτότητα σε μια άλλη ευρύτερη με παγκόσμια χαρακτηρι-
στικά. Η ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων, η διαρκής εντατικοποίηση των ροών των διεθνών 
ταξιδιών και η συνεχώς αυξανόμενη κυριαρχία των παγκόσμιων εμπορικών σημάτων (brands) 
που προμηθεύουν αγορές αγαθών και υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν ενισχύσει 
σημαντικά την παγκοσμιοποίηση του τουρισμού, του πολιτισμού και των οικονομιών γενικό-
τερα. Άλλωστε, η έννοια του παγκόσμιου χωριού (global village) υπογραμμίζει την αίσθηση της 
κοινότητας, της κοινής πολιτιστικής αναφοράς ακόμα και σε ένα ολοένα και περισσότερο εικο-
νικό επίπεδο. Έτσι στις σύγχρονες κοινωνίες, οι πολίτες γίνονται ολοένα και πιο περίεργοι ενώ 
ταυτόχρονα όλο και περισσότεροι αποκτούν τη δυνατότητα να επισκεφτούν νέους και άγνω-
στους σε αυτούς προορισμούς, όπως άλλωστε αποδεικνύουν και οι διεθνείς στατιστικές για 
τις αφίξεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) και με 
βάση τις προβλέψεις του, το 2020 θα υπάρχουν 1,36 δις μετακινήσεις/έτος (βλ. πίνακα 8). Οι 
νέο-εισερχόμενες αγορές στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία, της Ινδίας, της Κίνας και 
της Ανατολικής Ευρώπης θα συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της τουριστικής κίνησης τα 
επόμενα χρόνια, με ένα διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό (UNWTO, 2013).

Καθώς τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων θα γίνονται όλο και ευκολότερα και φθηνότερα και 
καθώς η ωρίμανση των τουριστικών αγορών θα επιδιώκει τη διαφοροποίηση μέσω της καινο-
τομίας, όλο και περισσότερες περιοχές θα εισέρχονται στη βιομηχανία του τουρισμού και έτσι η 
οπτική και οι εμπειρίες των τουριστών θα αυξάνονται συνέχεια και θα γίνονται όλο και πιο παγκο-
σμιοποιημένες (Urry, 2002). Οι ώριμες πλέον τουριστικές αγορές θα τείνουν να αναζητούν περισ-
σότερο εξειδικευμένες εμπειρίες και έτσι η τουριστική αγορά οφείλει και πρέπει να αναζητήσει 
διακοπές ειδικού ενδιαφέροντος σε περιοχές με μοναδικές όσο και ενδιαφέρουσες κουλτούρες. 
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16.2.1 Η τουριστική βιομηχανία σε παγκόσμιο επίπεδο
Στη συνέχεια, παρατίθενται ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία με στόχο να περιγραφτεί η υφιστά-
μενη κατάσταση της τουριστικής βιομηχανίας σε διεθνές επίπεδο. Πιο αναλυτικά παρατίθενται 
με τη χρήση διαγραμμάτων και πινάκων, τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Στο διάγραμμα 2 παρουσιάζονται οι εξαγωγές υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο 
για τα έτη 2010 και 2011.

2. Στο διάγραμμα 3 παρουσιάζονται οι διεθνείς αφίξεις στους τουριστικούς προορισμούς 
σε παγκόσμιο επίπεδο, για τη χρονική περίοδο 1995 - 2012.

3. Στην εικόνα 2 (που συνοδεύεται  από το διάγραμμα 4) παρουσιάζονται οι εξαγωγές 
των ταξιδιών και του τουρισμού για το 2011.

4. Στο διάγραμμα 5 παρουσιάζονται οι εξαγωγές ταξιδιών και τουρισμού για τα έτη 
2010 και 2011.

5. Στο διάγραμμα 6 παρουσιάζεται η ετήσια ποσοστιαία (%) μεταβολή στις εξαγωγές 
ταξιδιών και τουρισμού  για το 2011 για τις σημαντικότερες περιοχές του πλανήτη.

6. Στο διάγραμμα 7 παρουσιάζεται η σχέση μεταξύ του ΑΕΠ και της τουριστικής κίνησης 
για τη χρονική περίοδο 1950 - 2002. 

7. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι διεθνείς αφίξεις ανά περιοχή σε παγκόσμιο επίπεδο 
για την περίοδο από το 2000 έως και το 2012.

Η μελέτη των διαγραμμάτων και των στοιχείων του πίνακα 1, μπορούν να προσφέρουν  χρήσιμα 
συμπεράσματα στον αναγνώστη, τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι τα ακόλουθα:

1. Ο τουρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δραστη-
ριότητες, με ανοδικές τάσεις ακόμα και την τελευταία διετία όπου αρκετές χώρες 
του πλανήτη αντιμετωπίζουν ύφεση (βλ. διάγραμμα 2). Με βάση τα τελευταία 
διαθέσιμα στοιχεία, η τουριστική βιομηχανία αντιπροσωπεύει σχεδόν το 7% της 
παγκόσμιας εξαγωγικής δραστηριότητας αγαθών και υπηρεσιών, καταλαμβάνο-
ντας έτσι την τέταρτη θέση μετά από τις εξαγωγές χημικών, προϊόντων αυτοματι-
σμού και καυσίμων (WTO, 2013). Στις παγκόσμιες εξαγωγές υπηρεσιών η τουρι-
στική βιομηχανία καταλαμβάνει περίπου το 30% του συνόλου. 

2. Οι εξαγωγές της τουριστικής βιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο το 2011 έφτασαν τα 
1,2 τρις δολάρια ή περίπου 3,4 δις δολάρια ημερησίως (βλ. διάγραμμα 2). Συνολικά 
η συνεισφορά της τουριστικής βιομηχανίας στην παγκόσμια οικονομία υπολογί-
στηκε για το 2011 σε 6,3 τρις δολάρια, αντιπροσωπεύοντας το 9% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ. Επιπλέον, περίπου το 5% των συνολικών επενδύσεων σε διεθνές επίπεδο για 
το 2011 ή περίπου 743 δις δολάρια είχαν σχέση με τον τουρισμό. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO, 2013), υπολογίζεται 
ότι 255 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο σχετίζονται άμεσα ή 
έμμεσα με τον τουρισμό. Με βάση τα ενδεικτικά στοιχεία που μόλις αναφέρθηκαν, 
γίνεται αντιληπτό ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η τουριστική βιομηχανία δημιουργεί 
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πλούτο, ευημερία, θέσεις εργασίας, ενισχύοντας τους κρατικούς προϋπολογισμούς 
και αυξάνοντας τις επενδύσεις κεφαλαίων στις περιοχές προορισμού.

3. Οι αφίξεις τουριστών σε διεθνές επίπεδο αυξάνονται διαρκώς από το 1995 μέχρι 
και σήμερα (βλ. διάγραμμα 3), με μοναδικές περιπτώσεις μείωσης το έτος 2001 εξαι-
τίας του τρομοκρατικού χτυπήματος της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ και το 2009 που 
ξέσπασε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Παρόλα αυτά όμως, ο τουρισμός 
ανέκαμψε και στις δύο περιπτώσεις τα αμέσως επόμενα έτη και συνεχίζει την αυξη-
τική του πορεία μέχρι και σήμερα. Μάλιστα το 2012 υπήρξε έτος ορόσημο για τον 
παγκόσμιο τουρισμό σπάζοντας το όριο του 1 δις διεθνών αφίξεων για πρώτη φορά 
στην ιστορία, φτάνοντας το 1,035 δις αφίξεις. Η κίνηση αυτή σημαίνει ότι περίπου 
2,88 εκατομμύρια τουρίστες μετακινούνται καθημερινά σε ολόκληρο τον πλανήτη. 

4. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, 
η Ευρώπη διατηρεί την πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο σε επισκεψιμότητα ως 
τουριστικός προορισμός, ενώ διατηρεί και την πρώτη θέση σε εισπράξεις από την 
τουριστική βιομηχανία (βλ. διάγραμμα 8 και πίνακες 1 και 2).  

5. Με βάση τα δεδομένα του πίνακα 3, οι τρεις χώρες με μεγαλύτερες εισπράξεις από 
τον τουρισμό είναι οι ΗΠΑ, η Ισπανία και η Γαλλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κίνα 
εκτός του ότι δημιουργεί μεγάλο κύμα τουριστών (εξαγωγές - βλ. διάγραμμα 5) 
είναι η τέταρτη χώρα σε εισπράξεις από τον τουρισμό. 

6. Από την εικόνα 2, το συνοδευτικό διάγραμμα 4 και το διάγραμμα 5 φαίνεται ότι από 
τις καταγεγραμμένες εξαγωγές των ταξιδιών, οι Ευρωπαίοι είναι εκείνοι που ταξι-
δεύουν περισσότερο. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να προσέξει κανείς στα διαγράμ-
ματα αυτά είναι η ανερχόμενη τουριστική κίνηση που προέρχεται από την Ανατολή. 
Περιοχές, δηλαδή, όπως π.χ. το Μακάο στην Κίνα (39%), η Σιγκαπούρη (35%), η 
Ταϊλάνδη (33%) και το Χονγκ Κόνγκ (25%) αυξάνουν σημαντικά και σταθερά την 
εξερχόμενη τουριστική κίνηση τους.  

7. Σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορεί η Ευρώπη να κατέχει την πρώτη θέση στον τομέα 
του τουρισμού, αλλά υπάρχουν αναδυόμενες αγορές οι οποίες αυξάνουν το 
μερίδιό τους στη διεθνή τουριστική αγορά με περίπου τριπλάσιο τάχος (βλ. πίνακα 
2). Ειδικότερα και με βάση τα τελευταία στατιστικά δεδομένα του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO, 2013), οι περιοχές της Ασίας/Ειρηνικού και της 
Αφρικής δείχνουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη με 6,8% και 6,3% αντίστοιχα. Κύριος 
λόγος της διαφοροποίησης αυτής ήταν η είσοδος νέων προορισμών (κύρια στην 
Ασία και τον Ειρηνικό ενώ δεν περνά απαραίτητη και η «άνοιξη» στη Μέση Ανατολή 
που οδηγεί στην ανοικοδόμησή της) στην τουριστική αγορά, οι οποίοι απέσπασαν 
μεγάλο μέρος της αγοράς, ενώ παράλληλα οι πιο ώριμες τουριστικά περιοχές της 
Ευρώπης και της Αμερικής εμφάνισαν σταθεροποιητικές τάσεις.

8. Από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία από το 1975, αποδεικνύεται ότι η τουριστική 
κίνηση και οι αντίστοιχες εισπράξεις από αυτήν αυξάνεται γρηγορότερα από το 



654

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα

πραγματικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (βλ. διάγραμμα 7). Ως  παράδειγμα αναφέ-
ρεται το 2001 όπου ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της οικονομίας σε παγκόσμιο 
επίπεδο (με βάση το ΑΕΠ) ξεπερνούσε το 4%, ο αντίστοιχος ρυθμός μεταβολής της 
τουριστικής βιομηχανίας ήταν υψηλότερος. Αντίθετα, όταν ο ρυθμός μεταβολής της 
παγκόσμιας οικονομίας πέφτει χαμηλότερα του 2%, ο ρυθμός μεταβολής του τουρι-
σμού τείνει στο 3,5%. Στο διάγραμμα 7 επίσης παρατηρείται μέση ετήσια αύξηση 
της τουριστικής κίνησης της τάξης του 4,3%  όταν αντίστοιχα η μέση ετήσια αύξηση 
του ΑΕΠ (σε παγκόσμιο επίπεδο) είναι 3,5% (UNWTO, 2013). 

9. Η παγκόσμια κρίση στο κλείσιμο της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, κρίση 
χρηματοπιστωτική και οικονομική αλλά στην ουσία της βαθιά κοινωνικό-πολιτική 
και πολιτιστική, αναμόχλευσε κοινωνικές σχέσεις και εισοδήματα. Εκτός όμως από 
τα ισχυρά οικονομικά θέματα που παρουσιάστηκαν και ζήτησαν την άμεση αντιμε-
τώπισή τους, πολύ σημαντική ήταν και η κρίση σε θέματα πολιτισμικής ταυτότητας 
των λαών που έκανε την εμφάνισή της. Δεδομένου λοιπόν του γεγονότος ότι ο 
τουρισμός αναπτύσσεται σε συνθήκες ειρήνης και ευημερίας, το κλείσιμο της δεκα-
ετίας οδήγησε σε κάμψη της τουριστικής κίνησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Το αμέσως 
επόμενο έτος το 2010, ανέκαμψε πέρα από κάθε προσδοκία σε ποσοστό 6% σε 
παγκόσμιο επίπεδο αφίξεων φτάνοντας έτσι τα 939 εκατομμύρια. Το 2011 παρά το 
αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον τόσο όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη αλλά και 
τις πολιτικές αλλαγές στη Μέση Ανατολή, τη βόρεια Αφρική και τις φυσικές κατα-
στροφές, ο τουρισμός εμφάνισε ανάπτυξη ίση με 4,6% σε σχέση με το 2010, μετρώ-
ντας 982 εκατομμύρια αφίξεις, ενώ τα έσοδα έφτασαν στα 740 δις € (ή 1,04 τρις 
δολάρια).

10. Για κάθε δολάριο που ξοδεύεται στον τουρισμό παράγονται 3,2 δολάρια στο 
ΑΕΠ. Ενώ 1 εκατομμύριο δολάρια στις πωλήσεις τουριστικών υπηρεσιών παράγουν 
διπλάσιες θέσεις εργασίας από ότι τα ίδια χρήματα θα απέδιδαν στον τομέα των 
οικονομικών υπηρεσιών ή της αυτοκινητοβιομηχανίας (UWTO, 2013).

Ξέρατε ότι:
Ο τουρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο (UWTO, 2013):

• χρηματοδοτεί 1 στις 12 θέσεις εργασίας, 
• το 5% των επενδύσεων και
• το 5% των εξαγωγών.

?
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Ξέρατε ότι:
Ο τουρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο απασχολεί (WTO, 2013):

• 6 φορές περισσότερους ανθρώπους από ότι η αυτοκινητοβιομηχανία,
• 5 φορές περισσότερους από τη βιομηχανία των χημικών,
• 4 φορές περισσότερους από τις εξορύξεις,
• 1/3 περισσότερο από τις οικονομικές υπηρεσίες.

?

Διάγραμμα 2. Εξαγωγές υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο για τα έτη 2010 & 2011. Πηγή: WTO, 2013.

Διάγραμμα 3. Διεθνείς αφίξεις τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο 
για το διάστημα 1995-2012. Πηγή: UNWTO, 2013.
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Εικόνα 2. Εξαγωγές των ταξιδιών και του τουρισμού για το 2011. Πηγή: WTO, 2013.

Διάγραμμα 4. Εξαγωγές των ταξιδιών και του τουρισμού για το 2011. Πηγή: WTO, 2013.
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Διάγραμμα 5.  Εξαγωγές των ταξιδιών και του τουρισμού 2010 – 2011.  Πηγή: WTO, 2013.

Εξαγωγές ταξιδιών και τουρισμού

Διάγραμμα 6. Ετήσια ποσοστιαία μεταβολή στις εξαγωγές ταξιδιών  
και τουρισμού σε δις δολάρια για το 2011. Πηγή: WTO, 2013.
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Διάγραμμα 7. Διεθνής τουριστική κίνηση και αντίστοιχες εισπράξεις σε  
δις δολάρια για το διάστημα 1950 -2002. Πηγή: UNWTO, 2013.

Πίνακας 1. Διεθνείς αφίξεις ανά περιοχή. Πηγή: UNWTO, 2012 (συνεχίζεται στην επóμενη σελίδα).

Έτος Μερίδιο Μεταβολή μεριδίου

2000 2005 2010 2011 2012 2012 10/09 11/10 12/11

(σε εκατομμύρια) %

Κόσμος 678 805 952 996 1,035 100 6,5 4,7 3,8

Αναπτυγμένες 
oικονομίες

422 461 507 530 550 53,1 5,2 4,6 3,6

Αναπτυσσόμενες 
oικονομίες

256 344 445 466 485 46,9 8 4,8 4,1

Ευρώπη 389,4 447 487,6 517,5 534,8 51,7 3 6,1 3,3

Βόρεια Ευρώπη 47,8 62,4 63,8 64,8 65,1 6,3 1,8 1,6 0,4

Δυτική Ευρώπη 139,7 141,7 154,3 161 165,8 16 3,9 4,3 3

Κεντρική/
Ανατολική Ευρώπη

69,3 90,4 95,9 105,3 113,7 11 3,4 9,8 8

Νότια/Μεσογειακή 
Ευρώπη

132,6 152,5 173,5 186,4 190,2 18,4 2,4 7,4 2

 Ευρώπη των 27 328,1 358,1 372 390,9 400,1 38,7 2,6 5,1 2,3

Ασία και Ειρηνικός 110,1 153,6 205,1 218,1 232,9 22,5 13,2 6,4 6,8

Βόρεια - Ανατολική 
Ασία

58,3 85,9 111,5 115,8 122,8 11,9 13,8 3,8 6

Νότια - Ανατολική 
Ασία

36,1 48,5 70 77,3 84 8,1 12,5 10,4 8,7

Ωκεανία 9,6 11 11,6 11,7 12,1 1,2 6,1 0,9 4

Νότια Ασία 6,1 8,1 12 13,4 14 1,4 19,5 12 4,4

Αμερική 128,2 133,3 150,3 156,3 161,1 15,7 6,4 4 3,7

Βόρεια Αμερική 91,5 89,9 99,3 102,1 105,6 10,2 6,7 2,8 3,4

Καραϊβική 17,1 18,8 19,5 20,1 20,9 2 1,6 3 4
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16.2.2 Η τουριστική βιομηχανία σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Έχει ήδη αναφερθεί ότι η Ευρώπη και η Αμερική υπήρξαν για πολλές δεκαετίες και παραμέ-
νουν οι κύριοι προορισμοί στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Συνολικά οι δύο αυτές περιοχές 
κατείχαν το 1950 το 95% της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, το 1990 το 87%, το 2000 το 76%  και 
το 2012 το 67,4%. Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκοί προορισμοί κατέχουν για το 
σύνολο των 62 αυτών ετών την πρώτη θέση στην παγκόσμια τουριστική αγορά, αποσπώντας 
περίπου το 52% κατά μέσο όρο της αγοράς, με περίπου 534,8 εκατομμύρια αφίξεις για το 2012. 

Πίνακας 1. Διεθνείς αφίξεις ανά περιοχή. Πηγή: UNWTO, 2012 (συνέχεια απó την προηγούμενη σελίδα).

Έτος Μερίδιο Μεταβολή μεριδίου

2000 2005 2010 2011 2012 2012 10/09 11/10 12/11

(σε εκατομμύρια) %

Κεντρική Αμερική 4,3 6,3 7,9 8,3 8,8 0,8 4 4,4 6

Νότια Αμερική 15,3 18,3 23,6 25,8 26,9 2,6 10 9,4 4,2

Αφρική 26,2 34,8 49,8 49,2 52,3 5,1 8,5 -1,1 6,3

Βόρεια Αφρική 10,2 13,9 18,8 17,1 18,5 1,8 6,7 -9,1 8,7

Υποσαχάρια Αφρική 16 20,9 31 32,2 33,8 3,3 9,7 3,7 5

Μέση Ανατολή 24,1 36,3 59,2 55,3 52,6 5,1 13,5 -6,7 -4,9

Διάγραμμα 8. Μερίδιο στην παγκόσμια τουριστική αγορά για το διάστημα 1950-2008 
με βάση τον αριθμό των αφίξεων. Πηγή: UNWTO, 2013.

Στον πίνακα 2 αναφέρονται οι 10 πλέον δημοφιλείς προορισμοί παγκοσμίως (με βάση τις 
ετήσιες αφίξεις τουριστών). Από τα στοιχεία αυτού του πίνακα, παρατηρείται ότι η Γαλλία 
αποτελεί τον πλέον σημαντικό προορισμό σε παγκόσμιο επίπεδο ακολουθούμενη από την 
Αμερική, την Κίνα, την Ισπανία και την Ιταλία. Οι πέντε πρώτες αυτές χώρες συγκεντρώνουν 
302,2 εκατομμύρια αφίξεις ή περίπου το 1/3 της παγκόσμιας τουριστικής κίνησης.
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Στον πίνακα 3, παρουσιάζονται οι περιοχές με τα περισσότερα έσοδα από τον τουρισμό σε 
διεθνές επίπεδο. Από τα στοιχεία του πίνακα αυτού αξίζει να επισημανθεί ότι στους 10 πιο 
κερδοφόρους προορισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πέντε βρίσκονται στην Ευρώπη.

Αφίξεις 
(σε εκατομμύρια)

Ετήσια μεταβολή %

Κατάταξη 2010 2011 2009/2010 2010/2011

1. Γαλλία 77.1 79.5 0.5 3.0 

2. Ηνωμένες Πολιτείες 59.8 62.3 8.8 4.2 

3. Κίνα 55.7 57.6 9.4 3.4 

4. Ισπανία 52.7 56.7 1.0 7.6 

5. Ιταλία 43.6 46.1 0.9 5.7 

6. Τουρκία 27.0 29.3 5.9 8.7 

7. Ηνωμένο Βασίλειο 28.3 29.2 0.4 3.2 

8. Γερμανία 26.9 28.4 10.9 5.5 

9. Μαλαισία 24.6 24.7 3.9 0.6 

10. Μεξικό 23.3 23.4 4.2 0.5 

Πίνακας 2. Διεθνείς αφίξεις τουρισμού. Πηγή: UNWTO, 2013.

Πίνακας 3. Διεθνείς εισπράξεις τουρισμού. Πηγή: UNWTO, 2013.

           Σε δις  US $ Τοπικό νόμισμα

Κατάταξη 2010 2011 Ετήσια μεταβολή (%) Ετήσια μεταβολή (%)

2009/2010 2010/2011 2009/2010 2010/2011

1. Ηνωμένες Πολιτείες 103.5 116.3 9.9 12.3 9.9 12.3

2. Ισπανία 52.5 59.9 -1.2 14.0 3.9 8.6 3 

3. Γαλλία 46.6 53.8 -6.0 15.6 -1.1 10.1 

4. Κίνα 45.8 48.5 15.5 5.8 15.5 5.8 ($)  

5. Ιταλία 38.8 43.0 -3.6 10.9 1.4 5.6 

6. Γερμανία 34.7 38.8 0.1 12.0 5.3 6.7 

7. Ηνωμένο Βασίλειο 32.4 35.9 7.5 10.9 8.4 6.9  

8. Αυστραλία 29.8 31.4 17.4 5.5 -0.2 -6.2 

9. Μακάο (Κίνα) 27.8 ..    53.2 ..     53.5 ..      

10. Χόνγκ Κόνγκ (Κίνα) 22.2 27.7 35.3 24.7 35.6 25.0
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16.2.3 Η τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας και της Κύπρου
Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για τις αφίξεις και τα έσοδα 
από τον τουρισμό για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται η συνεισφορά 
των σημαντικότερων χωρών στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία. Από τη μελέτη των στοι-
χείων των δύο αυτών πινάκων, προκύπτουν τα ακόλουθα σημαντικά συμπεράσματα:

1. Η νότια Ευρώπη είναι εκείνη που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην ευρωπαϊκή 
τουριστική αγορά κατέχοντας το 35,8% στις αφίξεις τουριστών και το 37,4% στα 
έσοδα από τον τουρισμό. Η δυτική Ευρώπη είναι η δεύτερη στην κατάταξη ευρω-
παϊκή περιοχή εξαιτίας κυρίως της  Γαλλίας, που είναι η πρώτη χώρα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο όσον αφορά στις αφίξεις και δεύτερη όσον αφορά στις εισπράξεις από τον 
τουρισμό (πρώτη είναι η Ισπανία, η οποία κερδίζει το μεγαλύτερο μερίδιο από τις 
εισπράξεις).

2. Η Ελλάδα κατέχει την 10η θέση σε επίπεδο Ευρώπης ως προς τις αφίξεις και την 
11η όσον αφορά στις εισπράξεις από τον τουρισμό. Η Κύπρος αντίστοιχα κατέχει 
την 24η θέση ως προς τις αφίξεις και την 25η ως προς τις εισπράξεις. Και στις δύο 
χώρες είναι φανερή η αυξητική τάση στην τουριστική κίνηση. 

3. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο ο τουρισμός αποτελεί βασικό τομέα της οικο-
νομίας παρέχοντας σημαντικά έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα, 
η συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ το 2010 για την Ελλάδα ήταν στο 15,2% και 
για την Κύπρο στο 6%, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΤ και του ΚΟΤ αντίστοιχα.

4. Το 2011 ο τουρισμός απασχολούσε το 8% του εργατικού δυναμικού της Ελλάδας 
σύμφωνα με την μελέτη του ΙΟΒΕ (2013) για την απασχόληση στον τουριστικό 
τομέα. Για την περίπτωση της Κύπρου και σύμφωνα με τα στοιχεία της Κυπριακής 
Στατιστικής Υπηρεσίας, η απασχόληση στον τομέα του τουρισμού για το 2011 κυμαι-
νόταν στο 10%. 

5. Η Τουρκία που θεωρείται ανταγωνιστικός προορισμός τόσο για την Ελλάδα όσο 
και για την Κύπρο, έχει εξελιχθεί από το 2000 και μετά σε ένα τουριστικό προο-
ρισμό συνεχώς ανερχόμενο, ο οποίος κατατάσσεται στην έκτη θέση σε παγκόσμιο 
επίπεδο (βλ. πίνακα 4). Πιο συγκεκριμένα, το 2000 η Τουρκία είχε αφίξεις μόλις 9,6 
εκατομμύρια ενώ το 2012 είχε αφίξεις 35,69 εκατομμυρίων τουριστών. Ουσιαστικά, 
η τουριστική κίνηση στη χώρα τετραπλασιάστηκε σε διάστημα μόλις δώδεκα ετών.

6. Με βάση τα στοιχεία του πίνακα 5, η Γερμανία, η Αμερική, η Κίνα, το Ηνωμένο 
Βασίλειο και η Γαλλία είναι οι πέντε χώρες που κύρια συνεισφέρουν μέσω των 
πολιτών τους, στην παγκόσμια τουριστική βιομηχανία. Ουσιαστικά, οι κάτοικοι των 
περιοχών αυτών τείνουν να ξοδεύουν περισσότερο κατά τη διάρκεια των διακοπών 
τους ή να ταξιδεύουν συχνότερα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για την Ελλάδα όσο 
και για την Κύπρο, παρουσιάζει η αγορά της Ρωσίας, η οποία δείχνει με συνεχή 
και σταθερά βήματα να συμμετέχει όλο και περισσότερο στην παγκόσμια δαπάνη 
για τον τουρισμό. Οι Ρώσοι το τελευταίο χρονικό διάστημα ξοδεύουν όλο και 
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μεγαλύτερα ποσά για τις διακοπές τους. Ενώ Γερμανία και Αμερική αποτελούν 
τις χώρες που δημιουργούν τα μεγαλύτερα κύματα τουριστών. Τα τελευταία στοι-
χεία δείχνουν ότι οι αγορές της Κίνας και της Ρωσίας είναι πλέον πολύ δυναμικές 
αγορές, οι οποίες συνεισφέρουν στην παγκόσμια τουριστική αγορά ένα διαρκώς 
αυξανόμενο τουριστικό πληθυσμό, ο οποίος ξοδεύει όλο και περισσότερα χρήματα 
κατά τη διάρκεια των διακοπών του. 

Πίνακας 4. Κατάταξη ευρωπαϊκών χωρών προορισμού ανάλογα με τις διεθνείς αφίξεις και τα έσοδα. 
Πηγή: UNWTO, 2013 (συνεχίζεται στην επóμενη σελίδα).

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

X1000 ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) {%} ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ US $ {%}

2010 2011 2012 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012 2010 2011 2012 2012

ΕΥΡΩΠΗ 485.550 516.410 534.171 3.0 6.4 3.4 100 412.030 466.722 457.832 100

Β. ΕΥΡΩΠΗ 62.752 63.979 64.878 2.1 2.0 1.4 12.1 61,726 69.777 72.384 15.8

ΔΑΝΙΑ 8.744 7.363 … 2.3 -15,8 … … 5.853 6.580 6.162 1.3

ΦΙΛΑΝΔΙΑ 3.670 4.192 4.226 7.2 14.2 0.8 0.8 3.051 3.820 4,139 0.9

ΙΣΛΑΝΔΙΑ 489 566 … -1 15.7 … … 559 748 845 0.2

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 7.134 7.630 … -0,8 7.0 … … 4.118 4.567 4.078 0.9

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 4.767 4.963 … 9.7 4.1 … … 4.707 5.232 5.359 1.2

ΣΟΥΗΔΙΑ 4.951 99.59 10.914 2.0 … 9.6 2.0 11.037 13.760 15.427 3.4

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 28.296 29.306 29.282 0.3 3.6 -0,1 5.5 32.401 35.069 36.373 7.9

Δ. ΕΥΡΩΠΗ 154.347 161.455 166.579 3.9 4.6 3.2 31.2 142.458 161.590 157.040 34.3

ΑΥΣΤΡΙΑ 22.004 23.012 24.151 3.0 4.6 4.9 4.5 18.596 19.860 18.894 4.1

ΒΕΛΓΙΟ 7.186 7.494 7.505 5.5 4.3 0.1 1.4 10.367 11.651 11.381 2.5

ΓΑΛΛΙΑ 77.648 81.552 83.018 1.2 5.0 1.8 15.5 46.915 54.512 53.697 11.7

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 26.875 28.352 30.408 10.9 5.5 7.3 5.7 34.679 38.869 38.114 8.3

ΛΙΧΤΕΝΣΤΑÏΝ 50 53 54 -4.7 7.1 0.5 0.0 … … … …

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 793 863 889 -6,5 8.8 3.0 0.2 4.108 4.809 4.486 1.0

ΜΟΝΑΚΟ 279 295 … 5.5 5.6 … … … … … …

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 10.883 11.300 11.680 9.7 3.8 3.4 2.2 12.883 14.348 13.887 3.0

ΕΛΒΕΤΙΑ 8.628 8.534 8.566 4.0 -1,1 0.4 1.6 14.911 17.540 16.581 3.6

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

/ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

ΕΥΡΩΠΗ

94.968 103.932 111.640 3.1 9.4 7.4 20.9 48.080 56.014 56.971 12.4

ΑΡΜΕΝΙΑ 687 758 843 19.5 10.3 11.3 0.2 408 446 451 0.1

ΑΖΕΡΜΠΑÏΤΖΑΝ 1.280 1.562 1.986 27.4 22.0 27.1 0.4 657 1.287 2.433 0.5

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 120 116 119 26.3 -3,3 2.3 0.0 440 487 664 0.1

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 6.047 6.328 … 5.4 4.6 … … 3.637 3.967 3.748 0.8

ΤΣΕΧΙΑ 8.629 9.019 8.908 -2,5 4.5 -1,2 1.7 7.121 7.628 7.035 1.5

ΕΣΘΟΝΙΑ 2.372 2.665 2.744 15.2 12.4 3.0 0.5 1.073 1.249 1.226 0.3

ΓΕΩΡΓΙΑ 1.067 1.319 1.790 … 23.6 35.7 0.3 659 955 1.411 0.3
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

X1000 ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) {%} ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ US $ {%}

2010 2011 2012 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012 2010 2011 2012 2012

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 9.510 10.250 10.353 5.0 7.8 1.0 1.9 5.381 5.580 4.845 1.1

ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 3.393 4.093 4.438 8.8 20.6 8.4 0.8 1.005 1.209 1.347 0.3

ΚΙΡΓΙΣΤΑΝ 1.316 3.114 … -38,7 136.6 … … 284 640 698 0.2

ΛΕΤΟΝΙΑ 1.373 1.493 1.435 3.8 8.7 -3,9 0.3 640 771 745 0.2

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1.507 1.775 … 12.4 17.8 … … 958 1.323 1.313 0.3

ΠΟΛΩΝΙΑ 12.470 13.350 14.840 4.9 7.1 11.2 2.8 9.526 10.683 10.938 2.4

ΜΟΛΔΑΒΙΑ 64 75 89 6.8 17.9 18.6 0.0 173 195 213 0.0

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1.343 1.515 1.653 5.3 12.8 9.1 0.3 1.140 1.418 1.467 0.3

ΡΩΣΙΑ 20.271 22.686 25.736 4.4 11.9 13.4 4.8 8.830 11.328 11.187 2.4

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 1.327 1.460 1.511 2.2 10.1 3.4 0.3 2.233 2.429 2.299 0.5

ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ … … … … … … … 4 3 … …

ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ … … … … … … … … … … …

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 21.203 21.415 23.013 1.9 1.0 7.5 4.3 3.788 4.294 4.842 1.1

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ 975 … … -19,8 … … … 121 … … …

ΝΟΤΙΑ/
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ 
ΕΥΡΩΠΗ

173.482 187.044 191.074 2.5 7.8 2.2 35.8 159.767 179.341 171.437 37.4

ΑΛΒΑΝΙΑ 2.347 2.865 … 31.0 22.1 … … 1.626 1.628 1.471 0.3

ΑΝΔΟΡΑ 1.808 1.948 2.238 -1,2 7.7 14.9 0.4 … … … …

ΒΟΣΝΙΑ ΚΑΙ 
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

365 392 439 17.5 7.2 11.9 0.1 594 643 603 0.1

ΚΡΟΑΤΙΑ 9.111 9.927 10.369 4.8 9.0 4.5 1.9 8.259 9.211 8.774 1.9

ΚΥΠΡΟΣ 2,173 2.392 2.465 1.5 10.1 3.0 0.5 2.108 2.570 2.600 0.6

Π.Γ.Δ.Μ 262 327 351 1.0 25.1 7.3 0.1 197 239 233 0.1

ΕΛΛΑΔΑ 15.007 16.427 15.518 0.6 9.5 -5,5 2.9 12.742 14.623 12.879 2.8

ΙΣΡΑΗΛ 2.803 2.820 2.886 20.8 0.6 2.3 0.5 5.106 5.305 5.493 1.2

ΙΤΑΛΙΑ 43.626 46.119 46.360 0.9 5.7 0.5 8.7 38.786 43.000 41.185 9.0

ΜΑΛΤΑ 1.348 1.425 1.454 14.0 5.8 2.0 0.3 1.079 1.267 1.265 0.3

ΜΑΒΡΟΒΟΥΝΙΟ 1.088 1.201 1.264 4.2 10.4 5.2 0.2 732 862 826 0.2

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 6.832 7.412 7.696 5.4 8.5 3.8 1.4 10.077 11.339 11.056 2.4

ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ 120 156 139 -20,9 30.3 -10,9 0.0 … … … …

ΣΕΡΒΙΑ 683 764 810 5.8 11.9 6.0 0.2 798 992 906 0.2

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1.869 2.037 2.156 2.5 9.0 5.8 0.4 2.552 2.717 2.577 0.6

ΙΣΠΑΝΙΑ 52.677 56.177 57.701 1.0 6.6 2.7 10.8 52.525 59.892 55.916 12.2

ΤΟΥΡΚΙΑ 31.364 34.654 35.698 3.9 10.5 3.0 6.7 22.585 25.054 25.653 5.6

Πίνακας 4. Κατάταξη ευρωπαϊκών χωρών προορισμού ανάλογα με τις διεθνείς αφίξεις και τα έσοδα. 
Πηγή: UNWTO, 2013 (συνέχεια απó την προηγούμενη σελίδα).
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16.3 Νέες τάσεις/εξελίξεις στην αγορά του ταξιδιού – ορισμένες 
διαπιστώσεις
Στη συνέχεια και με βάση μια σειρά μελετών που εκπονήθηκαν από τους OECD (2009), UNWTO 
(2013), European Travel Commission (ETC, 2011), θα αναλυθούν εν συντομία οι βασικές τάσεις 
του τουρισμού που παρατηρούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι τάσεις θα παρουσιαστούν σε 
δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο θα παρουσιαστούν επιγραμματικά παράγοντες που θα επηρε-
άσουν άμεσα τον τουρισμό τα αμέσως επόμενα χρόνια και σε δεύτερο επίπεδο θα αναλυθούν 
οι τάσεις που θα τον επηρεάσουν έμμεσα.

Α. Τάσεις που συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό
Παγκοσμιοποίηση και τουρισμός

Τα επόμενα χρόνια εκτιμάται ότι θα αυξάνεται διαρκώς ο ανταγωνισμός μεταξύ των «παραδο-
σιακών» τόπων προορισμού και των «νεοεισερχόμενων» τουριστικών προορισμών, οι  οποίοι 
θα διεκδικούν την αύξηση του μεριδίου τους στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Η παγκοσμιο-
ποίηση οδηγεί σταδιακά τους τουριστικούς προορισμούς να «μοιάζουν ίδιοι». Αυξάνοντας έτσι 
την ανάγκη για την ανάδειξη της διαφορετικότητας/μοναδικότητας τους, ως συγκριτικό τους 
πλεονέκτημα, σε μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά. Έτσι, η τοπικότητα είναι μία παράμε-
τρος, της οποίας η σημαντικότητα θα αυξάνεται διαρκώς τα επόμενα χρόνια, με αποτέλεσμα 
οι τουριστικοί προορισμοί να  πρέπει να αναδείξουν/προβάλλουν τα τοπικά χαρακτηριστικά 
τους (π.χ. ιστορία, υλική και άυλη πολιτισμική κληρονομιά, παραδοσιακά προϊόντα, κ.ά.) στις 
στρατηγικές μάρκετινγκ. Αυτό που θα πρέπει να κάνουν στην περίπτωση αυτή oι επιχειρημα-

Πίνακας 5. Χώρες - κύριοι χρηματοδότες του τουρισμού. Πηγή: UNWTO, 2013.

Διεθνής τουρισμός 
Έξοδα/Δαπάνες  

(σε δις US $)

Τοπικές ισοτιμίες 
Μεταβολή (%)

Μερίδιο της 
αγοράς (%)

Πληθυσμός  
2010 

(σε εκατ.)

Έξοδα/Δαπάνη 
κατά κεφαλήν 
(σε δις US $)

2010 2011 10/09 11/10 2011 2010

Κόσμος 927 1030 100 6946 148

Γερμανία 78.1 84.3 1.3 2.8 8.2 82 1.031

Αμερική 75.5 79.1 1.9 4.8 7.7 312 254

Κίνα 54.9 72.6 25.6 32.2 ($) 7.0 1348 54

Ην.Βασίλειο 50.0 50.6 0.5 -2.4 4.9 63 807

Γαλλία 38.5 41.7 5.7 3.0 4.0 63 660

Καναδάς 29.6 33.0 10.0 7.2 3.2 34 958

Ρωσία 26.6 32.5 27.2 22.1 ($) 3.2 142 228

Ιταλία 27.1 28.7 2.0 0.8 2.8 61 473

Ιαπωνία 27.9 27.2 4.0 -11.2 2.6 128 213

Αυστραλία 22.2 26.9 7.3 8.0 2.6 23 1.184

��.��������
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τίες και οι κοινωνίες των προορισμών που τους φιλοξενούν, είναι να δημιουργήσουν και να 
ακολουθήσουν ένα σταθερό σχέδιο μάρκετινγκ, σε απόλυτη συμφωνία μεταξύ τους, το οποίο 
θα προωθεί την αυθεντική και μοναδική εικόνα του τόπου τους. 

Οι αλλαγές στις παραδοσιακές αγορές του τουρισμού 

Σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι και σήμερα, μεγάλο μερίδιο της τουριστικής κίνησης βασιζόταν 
στους τουρίστες που προέρχονταν από τη Γερμανία, την Αγγλία και τη Γαλλία. Στην Ευρώπη 
όμως τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται τα εξής:

1. Διαρκής μείωση των γεννήσεων και γήρανση του πληθυσμού. 

2. Αναδιαμόρφωση των συνταξιοδοτικών συστημάτων με αύξηση της ηλικίας συντα-
ξιοδότησης και μείωση του ύψους των συντάξεων σε όλο και περισσότερα ευρω-
παϊκά κράτη.

3. Οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία (σε ευρωπαϊκό επίπεδο), λόγω των υψηλών επιπέδων ανερ-
γίας στους νέους, είναι όλο και λιγότεροι με όλο και χαμηλότερες εισφορές εξαιτίας 
της μείωσης των αποδοχών τους. Η υψηλή ανεργία συσχετιζόμενη με τα υψηλό-
τερα επίπεδα συμμετοχής στα συνταξιοδοτικά προγράμματα και την υψηλή φορο-
λόγηση των εισοδημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνεπάγεται και τη μείωση της 
αποταμιευτικής ικανότητας των νοικοκυριών. 

Τα γεγονότα αυτά οδηγούν στην εκτίμηση ότι οι επόμενες γενιές ευρωπαίων συνταξιούχων θα 
διαθέτουν λιγότερα χρήματα για τις διακοπές τους και θα είναι κατά μέσο όρο μεγαλύτεροι σε 
ηλικία. Και οι δύο διαπιστώσεις αυτές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ικανότητα των ευρω-
παίων συνταξιούχων να ταξιδεύουν εκτιμάται ότι στο άμεσο μέλλον θα είναι σημαντικά 
μειωμένη. Συνεπώς, οι επιχειρηματίες του τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο θα πρέπει να 
εστιάσουν το ενδιαφέρον τους στις νέες αναδυόμενες αγορές του τουρισμού, που όπως ήδη 
έχουν αναφερθεί είναι η Κίνα, η Ρωσία και η Ινδία.

Νέες προκλήσεις στη διαχείριση προορισμών

Ο τουρίστας, ως μονάδα βάσης, μετακινήθηκε από το ταξιδιωτικό γραφείο στην «αδιαφάνεια» 
των online κρατήσεων και από το μαζικό στο ιδιωτικό ταξίδι. Την ίδια στιγμή, η κοινωνία των 
δικτύων επιτρέπει νέες μορφές επικοινωνίας οδηγώντας στη δημιουργία προσωπικής ταυτό-
τητας του κάθε τουρίστα, η οποία είναι πιο «ρευστή», δεν εξαρτάται από το υπόβαθρο και 
δεν έχει σχέση με τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της καταγωγής του ατόμου. Η διαπίστωση 
αυτή οδηγεί στην αύξηση της εμφάνισης παραδόξων στις επιλογές των ατόμων και κατα συνέ-
πεια σε μη αναμενόμενες επιλογές από την πλευρά τους του τόπου διακοπών. Τούτο συνεπά-
γεται και την πιθανή αποτυχία των σχεδίων μάρκετινγκ που δημιουργούνται. Σε μια διεθνοποι-
ημένη με τον τρόπο αυτό αγορά, ο τουρίστας μπορεί να πάει διακοπές παντού από το βόρειο 
ως το νότιο πόλο ή ακόμα και στο διάστημα μέσω της εταιρείας Virgin Galactic. Η αλλαγή 
αυτή στα πρότυπα συμπεριφοράς κάνει δύσκολο το σχεδιασμό για τους τουριστικούς προορι-
σμούς. Δεν μπορούν να προσδιορίσουν την ομάδα στόχου (το πελατολόγιο του ενδιαφέρο-
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ντός τους) λόγω της ρευστότητας στα κριτήρια επιλογής του προορισμού των διακοπών από 
τη πλευρά του τουρίστα. Βέβαια, καθώς τα επίπεδα ευημερίας μειώνονται σε αρκετές περι-
οχές του πλανήτη εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, η ανάγκη για προσφορά πιο οικονομικών 
πακέτων και πιο απλοποιημένων προτάσεων δείχνουν να αυξάνονται τα τελευταία χρόνια. 
Όπως επίσης σε χώρες που η οικονομία τους διέρχεται περίοδο ύφεσης, διαπιστώνεται η 
τάση να αυξάνονται τα ταξίδια εσωτερικού. Επομένως, στη χρονική περίοδο από τώρα ως και 
το 2050, η παγκόσμια τουριστική αγορά θα περάσει από αλλαγές όπου οι χώρες που η οικο-
νομία τους θα αναπτύσσεται, θα «προσφέρουν» τουρίστες με ρευστή ταυτότητα και επιλογή 
προορισμού, ενώ εκείνων που οι οικονομίες τους θα βρίσκονται σε ύφεση, θα «προσφέρουν» 
τουρίστες με μειωμένη αγοραστική δύναμη που θα προτιμούν κυρίως τα ταξίδια εσωτερικού. 
Οι άνθρωποι αυτοί θα ψάχνουν το νεωτερισμό και την καινοτομία σε μικρότερες αποστάσεις, 
όπως για παράδειγμα, στους αμπελώνες της Τοσκάνης και τους ελαιώνες του Αιγαίου, μέχρι το 
μικρό οδικό δίκτυο στη Βαρκελώνη και την ανατολική πλευρά του Λονδίνου. Οι διαπιστώσεις 
αυτές οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι τουριστικοί προορισμοί θα πρέπει να είναι πιο ευέλι-
κτοι και δεκτικοί στις νέες τάσεις, στις οποίες θα πρέπει να προσαρμόζονται πολύ γρήγορα εάν 
θέλουν να διατηρήσουν το μερίδιο τους στην παγκόσμια τουριστική αγορά. 

Νέες και εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο παρατηρείται μια μετατόπιση στις προτιμήσεις των  
τουριστών προς τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (Richards (1994, 2001, 2007, 2011)) αλλά 
και γενικότερα σε μια πιο βιωματική μορφή ταξιδιού. Οι βασικές εναλλακτικές μορφές τουρι-
σμού παρουσιάζονται στο διάγραμμα 9. Από πλήθος μελετών έχει παρατηρηθεί η ανάγκη 
συμμετοχής των τουριστών σε διάφορες δραστηριότητες της καθημερινότητας των ανθρώπων 
του τόπου υποδοχής, με βάση τη διαπίστωση ότι συμμετέχοντας κανείς σε μία δραστηριότητα 
μαθαίνει/αντιλαμβάνεται/κατανοεί περισσότερα πράγματα, αισθάνεται πιο δημιουργικός και 
αποκτά αναμνήσεις πιο ισχυρές για τον τόπο και τους ανθρώπους που τον φιλοξενούν. 

Υβριδικές μορφές τουρισμού. Στην εξέλιξη των χρόνων η αναψυχή, ο τουρισμός και η εργασία 
αναμειγνύονται. Στο άμεσο μέλλον όλο και περισσότερο, οι διακοπές θα συνδέονται και 
με άλλες δραστηριότητες, για παράδειγμα ξενοδοχεία θα προσφέρουν υπηρεσίες κλινικών 
και κέντρων ευεξίας, ναυτιλιακές εταιρείες θα προσφέρουν προσωρινές θέσεις εργασίας για 
ανθρώπους που θα θέλουν να εργαστούν ταυτόχρονα με την κρουαζιέρα τους, θα προσφέ-
ρεται δωρεάν φιλοξενεία σε όσους νέους επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντική εργασία 
για κοινωφελείς σκοπούς στους τόπους προορισμού κ.ο.κ. Το τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα 
στην Ευρώπη έχει αναπτυχθεί και μια νέα μορφή τουρισμού των «ταξιδιών του καναπέ» 
(couchsurfing). Πρόκειται για ένα δίκτυο με περίπου 6 εκατομμύρια μέλη, τα οποία το 2012 
έκαναν 10,4 εκατομμύρια ταξίδια «παρέχοντας» φιλοξενία στα σπίτια τους. 

Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι πλέον κάνουν περισσότερα και μικρότερης διάρκειας ταξίδια. 
Οι νέοι τουρίστες ως καταναλωτές, έχουν ξεφύγει πλέον από τη λογική του μαζικού τουρισμού, 
σε αυτό που ονομάζεται πλέον «knowledge based tourism», όπου οι τουρίστες επιλέγουν με 
βάση τις γνώσεις και τις εμπειρίες που οι ίδιοι κατέχουν ή μπορούν να αποκομίσουν για τον 
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Διάγραμμα 9. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Πηγή: Παυλογεωργάτος & Κωνστάντογλου, 2004.
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προορισμό (Richards, 2001). Οι τουρίστες πλέον έχουν τη δυνατότητα να αποκομίσουν μεγάλο 
όγκο γνώσης και πληροφορίας πριν ακόμα επισκεφτούν τον τόπο προορισμού, από βιβλία και 
ταξιδιωτικούς οδηγούς, αλλά κύρια από το Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι 
αποκτούν εικόνες και εμπειρίες που πολλές φορές δεν είναι δικές τους, αλλά φίλων, π.χ. που 
επισκέφτηκαν την περιοχή, που μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο σύνολο ενστερνίζονται ως 
δικές τους, αποκτώντας έτσι μια «εικόνα» του τόπου πριν καν τον επισκεφτούν.

Γνωρίζουν λοιπόν με τον τρόπο αυτό το τί θέλουν να δουν και να αποκομίσουν ως εμπειρία 
από την περιοχή. Έχουν τη δυνατότητα χωρίς πλέον την παρέμβαση ενδιάμεσων (π.χ. ταξιδι-
ωτικών πρακτορείων) να οργανώσουν το ταξίδι τους ως προς τη διαμονή και τη μετακίνηση 
ενώ επιπλέον μπορούν πια να επιλέξουν και τις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν εκεί 
(επισκέψεις σε μνημεία, μουσεία, events, κ.λπ.). 

Στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες 
προσφέροντας εκτός της διαμονής και άλλες υπηρεσίες αναψυχής ενισχύοντας τη βιωματική 
εμπειρία του ταξιδιού.

Νέες τεχνολογίες και η επίδραση τους στην τουριστική βιομηχανία

Η ραγδαία εξάπλωση του Διαδικτύου, η σχετικά πρόσφατη ανάπτυξη των έξυπνων κινητών 
συσκευών και η νεφελο-υπολογιστική (cloud computing) προκάλεσαν σημαντικές αλλαγές  στον 
τρόπο που οι άνθρωποι επεξεργάζονται τις πληροφορίες, αλλά κύρια στον τρόπο με τον οποίο 
τις αναζητούν και τις συλλέγουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα 
ταξίδια (ETC, 2011), περίπου το ήμισυ των ταξιδιών των Ευρωπαίων γίνονται με κρατήσεις που 
κάνουν οι ίδιοι μέσω του Διαδικτύου. Επιπλέον, όπως διαπιστώνεται από τον ίδιο οργανισμό, οι 
άνθρωποι αναζητούν τον προορισμό του ταξιδιού τους στο Διαδίκτυο ακόμα και στην περίπτωση 
που τελικά κάνουν τις κρατήσεις με τον παραδοσιακό τρόπο του ταξιδιωτικού πρακτορείου. Όλο 
και περισσότεροι άνθρωποι διευθετούν το ταξίδι τους διαδικτυακά χρησιμοποιώντας πρακτο-
ρεία ταξιδιών που λειτουργούν αποκλειστικά online (Online Travel Agents - OTA). Στο σημείο 
αυτό, αξίζει να σημειωθεί η όλο και αυξανόμενη δύναμη των κοινωνικών δικτύων. Οι πολίτες 
αναζητούν πλέον πληροφορίες για τον τόπο των διακοπών τους μέσα από τις εμπειρίες και τις 
απόψεις φίλων τους στα κοινωνικά δίκτυα. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούν μια εικόνα για τον 
τόπο πριν τον επισκεφτούν και η οποία βασίζεται στις εικόνες και τις εμπειρίες των φίλων τους. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δημοσίευσε η HeBSdigital (2013), από το πρώτο κιόλας 
τρίμηνο του 2013 (βλ. πίνακα  6) διακρίνεται μια μετακίνηση των προτιμήσεων των τουριστών. 
Οι τουρίστες πλέον προτιμούν να χρησιμοποιούν περισσότερο τις εφαρμογές για υπολογι-
στές αφής/ταμπλέτες (tablets) και έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones).

Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα αυτή, είναι πολύ σημαντική η 
επένδυση στις νέες τεχνολογίες, οι οποίες είναι ταυτόχρονα προσβάσιμες και λειτουργικές 
και από τις τρεις σύγχρονες κατηγορίες συσκευών: των Η/Υ, των ταμπλετών και των έξυπνων 
τηλεφώνων.

�.��
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Πίνακας 6. Πηγές κίνησης και εσόδων στον τουρισμό ανά κατηγορία συσκευής. Πηγή: HeBSdigital, 2013.

Πηγή Προβολές 
σελίδων Επισκέψεις Κρατήσεις Νύχτες Έσοδα

Κινητές 
συσκευές 14.9% 23.8% 3.17% 2.19% 1.44%

Ταμπλέτες
iPad

Λοιπές ταμπλέτες

12.7%
88.0%

12.0%

15.7%
88.9%

11.1%

8.33%
94.6%

5.4%

8.35%
93.3%

6.7%

8.72%
95.6%

4.4%

Επιτραπέζιος 
Η/Υ 72.4% 60.5% 88.5% 89.5% 89.8%

Σύνολο 100% 100% 100% 100% 100%

Ειδικότερα για το 2012, η Google έχει προβλέψει ότι οι αναζητήσεις ξενοδοχείων από το 
Διαδίκτυο μέσω ταμπλετών θα αυξηθούν κατά 180%, από έξυπνα κινητά κατά 68% ενώ οι 
αναζητήσεις από Η/Υ θα μειώνονται σε ετήσια βάση τουλάχιστον κατά 4%. 

Για να κάνουν οι χρήστες μία αναζήτηση στο Google, χρησιμοποιούν:

• Επιτραπέζιους υπολογιστές κατά τη διάρκεια της μέρας (στο γραφείο). 

• Κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού. 

• Ταμπλέτες το βράδυ. Σύμφωνα με την έρευνα της Google, οι ταμπλέτες είναι οι 
υπολογιστές αναψυχής και χαλάρωσης. 

Από τα παραπάνω στοιχεία είναι προφανές ότι πλέον δεν αρκεί για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τουρισμό να επενδύουν μόνο για τη δημιουργία και τη διαρκή 
ανανέωση/επικαιροποίηση του εταιρικού ιστότοπου τους, αλλά θα πρέπει να επεκτείνουν 
την παρουσία τους στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης με εταιρικές σελίδες και να προσφέ-
ρουν στους πελάτες τους τις απαραίτητες πληροφορίες μέσω εφαρμογών που θα είναι ειδικά 
σχεδιασμένες για ταμπλέτες και έξυπνα κινητά.

Στρατηγικές τάσεις στον τουρισμό
• Υφίσταται μια μετάβαση από τον παθητικό καταναλωτή στον ενεργό 

συμμετέχοντα.
• Υφίσταται μια αναζήτηση του αυθεντικού σε όλες τις μορφές του.
• Δίνεται ιδιάζουσα σημασία στην ιδιαιτερότητα του τόπου.
• Υπάρχει μια τάση δημιουργίας μιας οικονομίας που θα βασίζεται στις εμπειρίες 

(experience based) που αποκομίζει ο τουρίστας από το ταξίδι του.
• Δίνεται ιδιαίτερη αξία στη μάθηση και την ερμηνευτική των βιωμάτων.
• Δίνεται σημασία στην αυτοβελτίωση μέσω της συλλογής εμπειριών και όχι 

μέσω των κλασσικών εκπαιδευτικών εργαλείων.
• Αναπτύσσονται νέες και πιο διαδραστικές σχέσεις μεταξύ των δύο κοινωνιών 

επισκεπτών (guests) – ντόπιων (hosts) στον τόπο προορισμού. 

!
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Η ανάγκη για branding (και) στον τουρισμό

Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική των διεθνών αγορών του τουρισμού, τον αντίκτυπο της 
παγκοσμιοποίησης στον τουρισμό και τη συνεχή αύξηση της τουριστικής ζήτησης, οι αρχές και 
οι επιχειρηματίες του τουριστικού τομέα θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους, να βρίσκο-
νται σε συνεχή διαβούλευση έτσι ώστε το προϊόν που θα προσφέρουν να είναι όλο και πιο 
καινοτόμο και επομένως πιο ανταγωνιστικό στην παγκόσμια τουριστική αγορά.

Οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων για τον τουρισμό, τόσο σε κυβερνητικό όσο και σε 
τοπικό επίπεδο, ταυτόχρονα με όλους τους εμπλεκόμενους στο τουριστικό σύστημα, θα πρέπει 
να αντιληφθούν ότι η δραστηριότητα αυτή αφορά και επηρεάζει ένα ευρύ φάσμα της οικονο-
μικής δραστηριότητας, όπως το γεωργικό τομέα, τη μεταποίηση, τις μεταφορές, τις υποδομές 
έως και την αξία και τις χρήσεις γης (συνήθως οι τιμές γης αυξάνουν σε περιοχές των οποίων η 
τουριστική φήμη αυξάνει). Είναι προφανές λοιπόν ότι θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις οριζό-
ντιες και κάθετες διασυνδέσεις ανάμεσα στον τουρισμό και τους υπόλοιπους τομείς της οικο-
νομίας. Είναι επιβεβλημένη η ανάπτυξη πολιτικών που να συμμερίζονται την ύπαρξη αυτών 
των διασυνδέσεων και να μην αντιμετωπίζουν τον τουρισμό αποσπασματικά. Επίσης, σε κάθε 
περίπτωση, ο σχεδιασμός ο οποίος στη συνέχεια θα οδηγήσει στη διατύπωση αυτών των πολι-
τικών, θα πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας και όλων των ενδιαφερομένων. 
Επομένως, θα πρέπει να διέπεται από τις βασικές αρχές του συμμετοχικού σχεδιασμού. Έχει 
διαπιστωθεί ότι πολιτικές οι οποίες είναι σχεδιασμένες από πάνω προς τα κάτω, δύσκολα 
επιτυγχάνουν, μια που δεν έχουν συνήθως την συγκατάθεση και την αποδοχή του πληθυσμού.

Βασικό στοιχείο της διαδικασίας αυτής είναι να αποφασίσει ο προορισμός, το προφίλ που 
θέλει να παρουσιάσει, να δημιουργήσει την «εικόνα» του, την οποία θα συνοδεύει από ένα 
αναλυτικό σχέδιο μάρκετινγκ. Το πιο σημαντικό όμως είναι το σχέδιο αυτό να παραμείνει 
σταθερό στο χρόνο, έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί στη συνείδηση του τουρίστα/πελάτη.

Μέχρι σήμερα για παράδειγμα στην Ελλάδα, υπήρξαν αλλεπάλληλες προσπάθειες δημιουρ-
γίας μιας εικόνας της χώρας ως προς το τουριστικό της προϊόν. Η προσπάθεια αυτή απέδωσε 
σειρά brand name, όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα 7. Η επιτυχία ή αποτυχία κάθε 
ενός από αυτά κρίνεται στο πέρασμα του χρόνου. Το βέβαιο είναι ότι η ετήσια σχεδόν αλλαγή 
της εικόνας που προωθεί μια χώρα για τον τουρισμό της δεν μπορεί τελικά να τη βοηθήσει 
μακροχρόνια. 

Συγκριτικά, θα μπορούσε κανείς να αναφέρει την περίπτωση της Γαλλίας. Επί μακρόν, η χώρα 
αυτή έχει δημιουργήσει ένα brand name το οποίο βασίζεται στον πολιτισμό και τη γαστρο-
νομία της. Αυτό βέβαια δεν εξαιρεί και την ανάπτυξη των περιοχών του νότου της χώρας και 
ειδικότερα της Κυανής Ακτής με ένα κλασικό προφίλ, που έχει να κάνει με τον ήλιο και τη 
θάλασσα. Παρόλα αυτά, το συνολικό προφίλ του προορισμού παραμένει σε απόλυτη συσχέ-
τιση με το δίπολο πολιτισμού και γαστρονομίας και είναι εκείνο που έχει εξασφαλίσει στη χώρα 
την πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο, όσον αφορά στις αφίξεις για το χρονικό διάστημα των 
τελευταίων δεκαετιών.
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Πίνακας 7. Brand names για τον τουρισμό στην Ελλάδα για το διάστημα 1991 - 2008. 
Πηγή: ΣΕΤΕ, 2012.

Chosen by the Gods ’91 - ’93 

Come as a tourist, leave as a friend ’94

Makes your heart beat ’95

Never ending story ’96

The authentic choice ’97 - ’99

That’s life ’00 - ’01

Beyond Worlds ’02 - ’03

Your best time yet ’04

Live Fantasy Imagine Reality ’04

Live your myth in Greece ’04

Live your myth in Greece ’05

Explore your senses ’06

The true experience ’07 - ’08

GREECE
The Authentic Choice
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Είναι επομένως απαραίτητο να δημιουργείται για κάθε τουριστικό προορισμό ένα συγκεκρι-
μένο προφίλ, ένα brand name, το οποίο θα παραμένει σταθερό για μεγάλο χρονικό διάστημα 
και το οποίο θα προωθείται από το σύνολο των ενδιαφερομένων. Για παράδειγμα, στην περί-
πτωση της Λέσβου, δεν έχει μέχρι τώρα δημιουργηθεί ένα ισχυρό brand name, το οποίο να 
χαρακτηρίζει την περιοχή αν και έχουν υπάρξει σειρά προσπαθειών, οι οποίες όμως παραμέ-
νουν αποσπασματικές και όχι κοινά αποδεκτές αφού ο κάθε φορέας προσπαθεί να προωθήσει 
κύρια τα δικά του «προϊόντα». Αντίθετα, η Κρήτη έχει διαχρονικά επενδύσει και έχει δημιουρ-
γήσει μια επωνυμία συσχετισμένη με την κρητική διατροφή και φιλοξενία. Είναι σημαντικό να 
υπάρχει μια κοινή στρατηγική. Διαφωνίες υπάρχουν πάντα μέσα σε ομάδες και συνεργασίες, 
όμως το σημαντικό είναι να υπάρχει πάντα μια διαπραγματευτική διαδικασία από εμπειρο-
γνώμονες, οι οποίοι θα μπορούν να συγκεράσουν τις διαφορετικές απόψεις και να συνθέσουν 
μέσα από τη διαφορετικότητα εκείνη, που είναι η πιο αποδεκτή, έτσι ώστε στη συνέχεια να 
μπορεί να υλοποιηθεί και να υποστηριχθεί προς το εξωτερικό περιβάλλον από όλους. 

Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύωσης

Τα τελευταία χρόνια (και) στον τομέα του τουρισμού παρατηρείται μια διεθνής τάση για τη 
συνεχή αύξηση των στρατηγικών συνεργασιών. Οι συνεργασίες αυτές αναφέρονται στο συνδυ-
ασμό για παράδειγμα μέσων μεταφοράς με τουριστικούς προορισμούς. 

Ο σχεδιασμός των τουριστικών περιοχών πλέον έχει περάσει σε ένα νέο επίπεδο, όπου οι 
συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων μιας τουριστικής περιοχής είναι δεδομένες και περι-
λαμβάνουν όλο το φάσμα των δυνατοτήτων με σκοπό να προσφερθεί μια όσο το δυνατόν 
ολοκληρωμένη υπηρεσία/εμπειρία και να δημιουργηθεί έτσι οικονομία κλίμακας. Για παρά-
δειγμα, οι υποδομές διανυκτέρευσης μίας περιοχής δημιουργούν στρατηγικές συνεργασίες 
με αεροπορικές γραμμές χαμηλού κόστους αλλά και με άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς για 
να βοηθήσουν την εύκολη, γρήγορη και σε ανταγωνιστικές τιμές μεταφορά των επισκεπτών 
στην περιοχή τους. Στην Ελλάδα αναφέρεται η συνεργασία της Aegean Airlines με το Costa 
Navarino στη Μεσσηνία. Στην ίδια φιλοσοφία, η Olympic Air συνεργάζεται με την AVIS για την 
ενοικίαση αυτοκινήτου, την Global Transfer Services εταιρεία μεταφοράς με ταξί και με σειρά 
ξενοδοχείων. Όλες αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται μέσα από την κεντρική ιστοσελίδα των 
δύο αεροπορικών εταιρειών. Η προσπάθεια και των δύο αεροπορικών εταιρειών που δραστη-
ριοποιούνται στην Ελλάδα έχει να κάνει με τη διαδικασία διεθνοποίησης τους ταυτόχρονα με 
την προσπάθεια τους να παρέχουν ολοκληρωμένες ταξιδιωτικές λύσεις μεταφοράς και διανυ-
κτέρευσης. Κατά τον ίδιο τρόπο ξενοδοχεία, προκειμένου να προσφέρουν μια ολοκληρωμένη 
εμπειρία του τόπου προς τον επισκέπτη, επιχειρούν να χρησιμοποιούν τοπικά προϊόντα στην 
κουζίνα τους. Για παράδειγμα, το Επιμελητήριο Λέσβου σε συνεργασία με επιχειρηματίες και 
παραγωγούς της περιοχής επιχειρεί να «συστήσει» το λεσβιακό πρωινό στους επισκέπτες των 
ξενοδοχείων. Άλλες πάλι τουριστικές περιοχές προσπαθούν να προσφέρουν δραστηριότητες 
με επίκεντρο το περιβάλλον και τον πολιτισμό του τόπου προορισμού και σε συνεργασίες με 
άλλες επαγγελματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή (π.χ. οικοξεναγοί).

Η διαδικασία ανοίγματος της επιχείρησης προς τις αγορές με σκοπό την εξαγωγή των προϊό-
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ντων και των υπηρεσιών που προσφέρει και την αύξηση της εξωστρέφειας της θα πρέπει να 
διέπεται από συνεργασίες. Οι συνεργασίες αυτές μπορεί να είναι απλές όπως για παράδειγμα:

• Εάν έχετε κατάλυμα τότε χρησιμοποιείστε σαπούνια και κρέμες που παρασκευάζο-
νται από τοπικές εταιρίες. Συνάψτε ένα σύμφωνο συνεργασίας με την εταιρεία που 
θα επιλέξετε και διαφημίστε την εταιρεία και τα προϊόντα της μέσα στο κατάλυμα 
σας βάζοντας μια επαγγελματική κάρτα δίπλα στα σχετικά προϊόντα. 

• Θυμηθείτε ότι κάθε επιχείρηση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συνόλου στο χώρο 
(γεωγραφικά). 

• Αποφάσεις που λαμβάνονται στην περιοχή και αφορούν θέματα όπως η διαχείριση 
του νερού, των στερεών και υγρών αποβλήτων, της ενέργειας, των μεταφορών και 
των υποδομών δε θα πρέπει να σας αφήνουν αδιάφορους. Θέματα που αφορούν 
την προστασία του περιβάλλοντος, αφορούν την επιχείρηση και ο επιχειρηματίας 
οφείλει να παρεμβαίνει δυναμικά όταν λαμβάνονται σχετικές αποφάσεις. 

• Όμοια, όταν δημιουργείται το σχέδιο μάρκετινγκ της επιχείρησής σας, θα πρέπει να 
περιλαμβάνει και την περιοχή προορισμού. Επομένως, θα πρέπει να υπάρξει συσχε-
τισμός μεταξύ της επιχείρησης και του προορισμού. Για παράδειγμα, μπορείτε να 
προσθέσετε στην ιστοσελίδα της επιχείρησης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
πληροφορίες τόσο για την περιοχή όσο και για τις δραστηριότητες με τις οποίες θα 
μπορούσε ο επισκέπτης να γνωρίσει καλύτερα τον τόπο. 

• Ο τουρισμός είναι κατά βάση βιωματική δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα 
πρέπει να προσφέρετε μια ολοκληρωμένη εμπειρία στον επισκέπτη, η οποία 
μπορεί να περιλαμβάνει από περιπάτους για την αναγνώριση της περιοχής, γευσι-
γνωστικές διαδρομές και μαθήματα μαγειρικής ιδιαίτερων και τοπικών γεύσεων 
που θα έχουν γνωρίσει νωρίτερα στη δική σας προσφερόμενη κουζίνα ή στη γευσι-
γνωσία. Οργανώστε και προσφέρετε στην επιχείρηση σας και σε συνεργασία με 
άλλους επιχειρηματίες της περιοχής δραστηριότητες που θα έχουν σχέση με την 
τοπική κουλτούρα και το φυσικό περιβάλλον. Για παράδειγμα, η διαδικασία παρα-
γωγής ελαιολάδου, θα μπορούσε να αποτελέσει πόλο έλξης τουριστών στη νεκρή 
τουριστική σεζόν του έτους, δηλαδή το χειμώνα, εάν οργανωθεί και πλαισιωθεί 
σωστά με ένα σύνολο δραστηριοτήτων, που θα ξεκινάνε από την ελαιοκομιδή και 
την παραγωγή του λαδιού, μέχρι τη μαγειρική και τη γευσιγνωσία.

Τελικά, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη ενός σαφούς οράματος από την πλευρά 
του επιχειρηματία, ο οποίος είναι εκείνος που πρέπει να γνωρίζει ποιος είναι ο στόχος του 
για την επιχείρησή του. Αυτός ο στόχος θα ενταχθεί και θα προωθηθεί μέσα από το σχέδιο 
μάρκετινγκ. Κάθε επιχειρηματική μονάδα μιας περιοχής αποτελεί τμήμα του ευρύτερου τουρι-
στικού συστήματος της περιοχής προορισμού. Η ίδια η περιοχή προορισμού (που ουσιαστικά 
συντίθεται από τους ανθρώπους που κατοικούν και δραστηριοποιούνται σε αυτή - οι ενδια-
φερόμενοι) θα πρέπει να έχει ένα σχέδιο ένα όραμα για την ανάπτυξή της όσον αφορά τον 
τουρισμό. Και ο τουρισμός στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί παρά να αποτελεί μέρος του 
ευρύτερου σχεδιασμού της τοπικής κοινωνίας. 
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Η τάση των «βιώσιμων» ξενοδοχείων που αναπτύσσουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη τους 

Η βιωσιμότητα αποτελεί προτεραιότητα για όλο και περισσότερες χώρες του πλανήτη σε όλο 
και περισσότερους τομείς. Αποτελεί τη λέξη-κλειδί των αρχών του 21ου αιώνα όχι μόνο σε 
επίπεδο πολιτικής και οικονομίας αλλά και για το περιβάλλον, τον τουρισμό και τις κατασκευές. 
Η εξέλιξη της αρχιτεκτονικής και της τεχνολογίας, θα βοηθήσει ιδιαίτερα στην κατασκευή ξενο-
δοχειακών υποδομών υψηλής αισθητικής, οι οποίες θα επιβαρύνουν ελάχιστα το περιβάλλον 
που τις φιλοξενεί, λειτουργώντας σχεδόν αυτόνομα ενεργειακά, ελέγχοντας τα επίπεδα χρήσης 
νερού και ενσωματώνοντας καλές πρακτικές στη διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων 
τους. Όμως, οι νέες τάσεις στη φιλοξενία απαιτούν μια πιο εξατομικευμένη παροχή υπηρε-
σιών στους πελάτες σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, σε ορισμένα ξενοδοχεία ο χρήστης-τουρίστας 
μπορεί ήδη να επιλέξει τα χαρακτηριστικά του δωματίου του (μέγεθος, πλήθος παραθύρων, 
στυλ διακόσμησης, κ.τ.λ.), όπως και τις υπηρεσίες που θα ήθελε να του προσφέρονται σε 
αυτό (π.χ. δυνατότητες τηλεδιάσκεψης, δορυφορική τηλεόραση, κ.τ.λ.). Επομένως, η δυνατό-
τητα εξατομικευμένης εξυπηρέτησης του πελάτη εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ένα σημαντικό 
κριτήριο στο μέλλον με βάση το οποίο εκείνος θα επιλέγει το ξενοδοχείο των διακοπών του. 
Την ίδια στιγμή τα θέματα της περιβαλλοντικής πολιτικής και διαχείρισης των τουριστικών 
επιχειρήσεων δείχνουν να απασχολούν όλο και περισσότερους τουρίστες στην επιλογή των 
υποδομών που θα επιλέξουν να εμπιστευτούν τις διακοπές τους (βλ. και Πριμικήρη κ.ά., 2009). 
Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των τουριστικών επιχειρήσεων και η ενσωμάτωση ορθών 
περιβαλλοντικών (και όχι μόνο) πρακτικών στη λειτουργία τους είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο 
για τις ίδιες τις επιχειρήσεις (εξοικονόμηση φυσικών και οικονομικών πόρων) όσο και για τον 
πελάτη/τουρίστα, ο οποίος πλέον ενδιαφέρεται για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλο-
ντος της περιοχής που επισκέπτεται. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη θα πρέπει να αρχίσει να 
απασχολεί από τώρα (και) τους επιχειρηματίες που ασχολούνται με τον τουρισμό (βλ. σχετικό 
κεφάλαιο).

Β. Παράγοντες με έμμεσες επιπτώσεις στον τουρισμό
Σύμφωνα λοιπόν με τους Conrady & Buck (2012), οι βασικές τάσεις που διαμορφώνονται 
σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 2050 και θα επηρεάσουν έμμεσα τον τουρισμό είναι οι 
ακόλουθες:

Η νέα μεσαία τάξη  

Ακόμα και μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2009, η Κίνα παραμένει η 
χώρα που εμφανίζει τη μεγαλύτερη δυναμική στην οικονομία της ενώ η Ινδία είναι η χώρα που 
την ακολουθεί. Σύμφωνα δε με τις προβλέψεις των Dadush και Stancil (2010), η Κίνα θα είναι η 
χώρα που θα καταλάβει στο άμεσο μέλλον τη θέση των ΗΠΑ, όσον αφορά στην οικονομική ισχύ 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Πριν την έναρξη της οικονομικής κρίσης, η παγκόσμια ισορροπία της 
οικονομικής ισχύος, μετρημένη σε όρους Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, έδειχνε μια τάση 



675

16 / Eξωστρεφής επιχειρηματικότητα: η περίπτωση του τουρισμού / Μαρία Κωνστάντογλου

χωρικής μετατόπισης του πλούτου προς το Νότο και την Ανατολή. Τι σημαίνουν όμως οι τάσεις 
αυτές για τον τουρισμό; Οι μελέτες που έχουν γίνει διαχρονικά και αφορούν τον τουρισμό, 
δείχνουν την ισχυρή συσχέτισή του με το ΑΕΠ. Άρα χώρες που αυξάνουν το ΑΕΠ τους, όπως 
η Κίνα και η Ινδία, δίνουν ισχυρές ενδείξεις ότι θα αποτελέσουν τις χώρες που θα καθοδηγή-
σουν τις τάσεις στην παγκόσμια τουριστική αγορά τα επόμενα χρόνια. Η τάση αυτή επιβε-
βαιώνεται άλλωστε και από τους πίνακες της προηγούμενης ενότητας που περιγράφουν την 
τουριστική κίνηση. Στην Κίνα μάλιστα, αυξάνεται διαρκώς η μεσαία τάξη που αποκτά όλο και 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο να επισκεφτεί ξένες χώρες. Με βάση μάλιστα διάφορες έρευνες, 
οι Κινέζοι τουρίστες είναι κατά κύριο λόγο πολιτιστικοί τουρίστες, δηλαδή τουρίστες που ενδι-
αφέρονται ιδιαίτερα να ανακαλύψουν και να μελετήσουν τον πολιτισμό των προορισμών που 
επισκέπτονται. Αυτό σημαίνει ότι τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος θα μπορούσαν να διεκ-
δικήσουν τμήμα της κινεζικής αγοράς ως χώρες με μεγάλη ιστορία και πλούσιο πολιτιστικό 
απόθεμα. Επίσης, χώρες στις οποίες αυξάνεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια η μεσαία οικο-
νομική τάξη είναι η Ρωσία αλλά και η Τουρκία. Και σε αυτές τις αγορές τα περιθώρια εισόδου 
τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου είναι σημαντικά.  

Το μέλλον των πόλεων

Το 70% του πληθυσμού των ανεπτυγμένων χωρών ζει σε αστικές περιοχές. Σύμφωνα με μελέτη 
των Ηνωμένων Εθνών (UNHABITAT, 2008), κάθε δύο δευτερόλεπτα λίγο περισσότεροι από δύο 
άνθρωποι προστίθενται στον αστικό πληθυσμό του πλανήτη. Η τάση αύξησης του πληθυ-
σμού των αστικών κέντρων αναμένεται να παραμείνει σταθερά αυξητική ενώ ο πληθυσμός 
των αστικών περιοχών θα αυξηθεί από τα 900 εκατομμύρια το 2005 σε 1,1 δις το 2050 και θα 
προέλθει κύρια από μετανάστευση του πληθυσμού προς τις πόλεις και όχι από φυσική αύξηση 
λόγω γεννήσεων. Οι πόλεις αποτελούν κέντρα πολιτιστικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών και 
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων ενώ πολλές φορές οι δράσεις αναγέννησής τους στηρίζονται 
στον τουρισμό. Η τάση λοιπόν αυτή αύξησης του πληθυσμού των αστικών περιοχών, η μείωση 
των εισοδημάτων, η ανάπτυξη αερογραμμών χαμηλού κόστους, ταυτόχρονα με την πληθώρα 
δραστηριοτήτων αναψυχής που μπορούν να προσφέρουν, τις κάνουν περιοχές που θα αναπτύ-
ξουν περαιτέρω την τουριστική τους κίνηση τα επόμενα χρόνια. 

Κατανάλωση πετρελαίου

Σύμφωνα με μελέτες παγκόσμιων οργανισμών, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
μια αυξανόμενη τάση στην παραγωγή και κατανάλωση πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο 
(Becken, 2011). Η τάση αυτή αναμένεται να κορυφωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα (ως το 
2022). Το πετρέλαιο είναι ένας μη ανανεώσιμος φυσικός πόρος. Όταν οι τιμές του πετρελαίου 
αυξάνονται, τότε το σύνολο σχεδόν της οικονομικής δραστηριότητας αυξάνει τιμολογιακά. 
Είναι προφανές ότι η διαθεσιμότητα, όπως και η τιμή του πετρελαίου, επηρεάζει (και) τον 
τουρισμό. Συνεπώς και οι επιχειρηματίες του τουρισμού θα πρέπει να σχεδιάσουν στο άμεσο 
μέλλον τη σταδιακή μείωση της εξάρτησής τους από το πετρέλαιο επενδύοντας στην αύξηση 
της ενέργειας στις εγκαταστάσεις τους από ανανεώσιμες πηγές της, π.χ. τοποθετώντας ηλια-
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κούς θερμοσίφωνες, φωτοβολταϊκά συστήματα, μικρές ανεμογεννήτριες, κ.τ.λ. Επιπλέον, από 
τώρα θα ήταν καλό να ενσωματώσουν καλές πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας στις επιχει-
ρήσεις τους. Έτσι θα μπορούσαν να μειώσουν περαιτέρω το λειτουργικό κόστος των επιχειρή-
σεων τους. Η τάση είναι η δημιουργία υποδομών (ξενοδοχειακών, κ.ά.) με σχεδόν μηδενική 
κατανάλωση ενέργειας από μή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

16.4 Προβλέψεις για το μέλλον της παγκόσμιας τουριστικής 
βιομηχανίας
Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, οι 
προβλέψεις δείχνουν ότι η τουριστική κίνηση, σε διεθνές επίπεδο, θα συνεχίσει την ανοδική 
της πορεία και τις επόμενες δεκαετίες. Από τα δεδομένα του πίνακα 8 και του διαγράμματος 
10, φαίνεται ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια 
αγορά του τουρισμού, ενώ η ανάπτυξη της θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Η ταχύτητα 
αύξησης της ανάπτυξής της όμως θα είναι συγκριτικά μικρότερη από τα προηγούμενα χρόνια 
και θα είναι σαφώς μικρότερη από τις αντίστοιχες των υπολοίπων ανταγωνιστικών αναδυό-
μενων αγορών, όπως της Αφρικής, της Ασίας, κ.τ.λ.

Από τα δεδομένα αυτά επίσης φαίνεται η μεγάλη αύξηση της τουριστικής κίνησης από τις 
χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού που αποτελούν νεοεισερχόμενες περιοχές στο τουριστικό 
σύστημα. Το σημαντικότερο στοιχείο των αγορών αυτών είναι η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη 
που εμφανίζουν τα τελευταία χρόνια και η οποία οδηγεί στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου 
σε σημαντικό μέρος του πληθυσμού τους που ουσιαστικά έχει πλέον το δικαίωμα στα ταξίδια 
και τον τουρισμό. Η αύξηση αυτή οδηγεί, ειδικά στην περίπτωση της Κίνας, της Ρωσίας και 
της Ινδίας, στη δημιουργία και αύξηση της μεσαίας οικονομικής τάξης, η οποία είναι ιδιαί-
τερα πολυπληθής. Η μεσαία αυτή τάξη αποτελεί τους νέους ταξιδιώτες σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Άνθρωποι δηλαδή, που έχουν τη διάθεση και την οικονομική δυνατότητα να ταξιδέψουν, να 
γνωρίσουν νέους τόπους και προορισμούς και είναι νεοεισερχόμενοι στην αγορά του τουρι-
σμού. Ένα επιτυχές μάρκετινγκ μιας χώρας, μιας περιφέρειας ή ενός προορισμού και μιας 
επιχείρησης θα στόχευε σε αυτήν ακριβώς την αγορά.
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Διεθνείς αφίξεις τουρισμού (εκατομ.) Μέσος όρος ετήσιας ανάπτυξης(%) Μετα-
βολή

Πραγματικά 
δεδομένα Προβολές Πραγματικά δεδομένα Προβολές

1980 1995 2010 2020 2030 1980-95 95-2010 2010-20 2010-30 2010 2030

Κόσμος 277 528 940 1.36 1.809 4.4 3.9 3.3 3.8 2.9 100 100

Ανεπτυγ- 
μένες 
οικονομίες 

194 334 498 643 772 3.7 2.7 2.2 2.6 1.8 53 43

Αναπτυσ-
σόμενες 
οικονομίες

83 193 442 717 1.037 5.8 5.7 4.4 4.9 3.8 47 57

Ανά  
περιοχές: 

Αφρική 7.2 18.9 50.3 85 134 6.7 6.7 5.0 5.4 4.6 5.3 7.4

Β. Αφρική 4.0 7.3 18.7 31 46 4.1 6.5 4.6 5.2 4.0 2.0 2.5

Δ. Κεντρική 
Αφρική  1.0 2.3 6.8 13 22 5.9 7.5 5.9 6.5 5.4 0.7 1.2

Αν. Αφρική 1.2 5.0 12.1 22 37 10.1 6.1 5.8 6.2 5.4 1.3 2.1

Ν. Αφρική 1.0 4.3 12.6 20 29 10.1 7.4 4.3 4.5 4.1 1.3 1.6

Αμερική 62.3 109.0 149.7 199 248 3.8 2.1 2.6 2.9 2.2 15.9 13.7

Β. Αμερική 48.3 80.7 98.2 120 138 3.5 1.3 1.7 2.0 1.4 10.4 7.6

Καραϊβική 6.7 14.0 20.1 25 30 5.0 2.4 2.0 2.4 1.7 2.1 1.7

Κεντρική  
Αμερική 1.5 2.6 7.9 14 22 3.8 7.7 5.2 6.0 4.5 0.8 1.2

Ν. Αμερική 5.8 11.7 23.6 40 58 4.8 4.8 4.6 5.3 3.9 2.5 3.2

Ασία και  
Ειρηνικός 22.8 82.0 204.0 355 535 8.9 6.3 4.9 5.7 4.2 21.7 29.6

Β.Α. Ασία 10.1 41.3 111.5 195 293 9.9 6.8 4.9 5.7 4.2 11.9 16.2

Ν.Α. Ασία 8.2 28.4 69.9 123 187 8.7 6.2 5.1 5.8 4.3 7.4 10.3

Ωκεανία 2.3 8.1 11.6 15 19 8.7 2.4 2.4 2.9 2.0 1.2 1.0

Ν. Ασία 2.2 4.2 11.1 21 36 4.3 6.6 6.0 6.8 5.3 1.2 2.0

Ευρώπη 177.3 304.1 475.3 620 744 3.7 3.0 2.3 2.7 1.8 50.6 41.1

Β. Ευρώπη 20.4 35.8 57.7 72 82 3.8 3.2 1.8 2.2 1.4 6.1 4.5

Δ. Ευρώπη 68.3 112.2 153.7 192 222 3.4 2.1 1.8 2.3 1.4 16.3 12.3

Κεντρική -  
Αν. Ευρώπη 26.6 58.1 95.0 137 176 5.3 3.3 3.1 3.7 2.5 10.1 9.7

Νότια/
Μεσογειακή 
Ευρώπη

61.9 98.0 168.9 219 264 3.1 3.7 2.3 2.6 1.9 18.0 14.6

Μέση 
Ανατολή 7.1 13.7 60.9 101 149 4.5 10.5 4.6 5.2 4.0 6.5 8.2

Πίνακας 8. Τουρισμός προς 2030: διεθνής τουρισμός ανά περιοχή προορισμού. Πηγή: UNWTO, 2013. 
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16.5 Συγκεκριμένες προτάσεις για τους επιχειρηματίες του τουρισμού
Όπως ήδη έχει αναφερθεί στην εισαγωγή του κεφαλαίου, οι επιχειρηματικές δραστηριό-
τητες που αναπτύσσονται στον τουριστικό τομέα, είναι εξορισμού εξωστρεφείς. Με βάση 
ότι τη συγκεκριμένη περίοδο οι οικονομίες τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου βρίσκονται 
σε ύφεση, οι επιχειρηματίες θα πρέπει να εστιάσουν το ενδιαφέρον τους στην αύξηση της 
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων τους όπως και να αυξήσουν την παρουσία τους στη παγκό-
σμια τουριστική βιομηχανία (με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, τη σύναψη στρατηγικών 
συνεργασιών και την ένταξη/συμμετοχή τους σε διεθνή δίκτυα). Προκειμένου μια επιχείρηση 
στον τουριστικό τομέα ή ενός τόπου προορισμού να μπορέσει να βελτιώσει το επίπεδο διεθνο-
ποίησης της μπορεί να ακολουθήσει τα επόμενα βασικά βήματα:

1. Ανάλυση της επιχείρησης μέσα από μια Ανάλυση SWOT, η οποία θα δείξει τα 
δυνατά και τα αδύνατα σημεία της καθώς επίσης και τις ευκαιρίες και τις απειλές 
της. Η ανάλυση SWOT αποτελεί εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο χρησι-
μοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της 
επιχείρησης. Η ανάλυση αυτή αποτελεί ένα επιχειρηματικό εργαλείο με το οποίο 
οι εταιρείες που επιθυμούν να εφαρμόσουν μια στρατηγική ανάλυση, αναλύουν 
και αναγνωρίζουν τις εταιρικές τους Δυνάμεις και Αδυναμίες, καθώς και τις υπάρ-
χουσες ή μελλοντικές Ευκαιρίες και Απειλές από το εξωτερικό περιβάλλον. Εφόσον 
οι τέσσερις κρίσιμες κατηγορίες-κλειδιά έχουν συμπληρωθεί, είναι ικανή η επιχεί-
ρηση να διατυπώσει και να εφαρμόσει τη στρατηγική εκείνη που θα την οδηγήσει 

Διάγραμμα 10. Πρόβλεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού 
για τις αφίξεις έως το 2030. Πηγή: UNWTO, 2013.
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στην επίτευξη των επαγγελματικών της στόχων. Για περισσότερες πληροφορίες για 
τον τρόπο υλοποίησης μιας SWOT ανάλυσης μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο 
Επιχειρείν (Επιχειρείν, 2013). Η διαδικασία της SWOT ανάλυσης θα βοηθήσει πολύ 
στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων έτσι ώστε οι στόχοι (το όραμα) που υπάρχουν 
για το μέλλον μίας επιχείρησης να μπορούν να υλοποιηθούν. 

2. Σημαντικότατο βήμα επίσης είναι η δημιουργία ενός σχεδίου μάρκετινγκ για τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση σας (βλ. σχετικό κεφάλαιο). 

3. Η αναζήτηση χρηματοδότησης είναι ένα καίριο, όσο και δύσκολο εξαιτίας της οικονο-
μικής κρίσης, βήμα για την επίτευξη των στόχων που έχετε θέσει για την επιχείρησή 
σας. Στο Διαδίκτυο υπάρχουν αρκετές πηγές για τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα 
που μπορούν να χρηματοδοτήσουν μία επιχείρηση. Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Επιχειρήσεων (http://www.enterprise-hellas.gr/) είναι το μεγαλύτερο δίκτυο 
που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να ενισχύ-
σουν την ανταγωνιστικότητα δημιουργώντας συνεργασίες (clusters), με βάση τη 
γνώση και την καινοτομία. Ο διαδικτυακός τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης & 
Ανταγωνιστικότητας (http://www.ypoian.gr) μαζί με το διαδικτυακό τόπο του Εθνικού 
Ταμείου για την Επιχειρηματικότητα και την Ανάπτυξη (http://www.etean.gr/) αναρ-
τούν όλες τις σχετικές προκηρύξεις για την επιχειρηματικότητα και τα χρηματοδοτικά 
μέσα. Επίσης, στο διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) (http://www.espa.gr/) μπορεί κανείς να βρει όλες τις προκηρύξεις που έχουν 
αναρτηθεί αλλά και όσες αναμένονται. Τέλος, στο διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (http://ec.europa.eu/small-business/), 
βρίσκονται αναρτημένες προκηρύξεις για δράσεις σε ολόκληρη την Ε.Ε.

4. Η επιχείρησή σας θα πρέπει να δώσει έμφαση στην παρουσία της στο Διαδίκτυο. 
Ο εταιρικός σας ιστότοπος θα πρέπει να είναι δυναμικός, διαδραστικός και να 
ενημερώνεται διαρκώς. Ένας στατικός ιστότοπος, ο οποίος δεν ενημερώνεται για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, δε θα τραβήξει το ενδιαφέρον ενός επισκέπτη/πιθανού 
πελάτη. Στο διαδικτυακό ιστότοπο θα πρέπει να παρουσιάζονται εκτός των προϊ-
όντων και των υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρηση, νέα που αφορούν στις 
δραστηριότητες της καθώς επίσης και τις συνεργασίες της. 

5. Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα, θα πρέπει να επενδύσετε στην 
επαγγελματική μετάφραση του εταιρικού σας ιστότοπου και των εφαρμογών σας, 
εκτός της βασικής αγγλικής γλώσσας και στις γλώσσες των αγορών που σας ενδια-
φέρει να εισαχθείτε (η τελευταία τάση διεθνώς είναι τα βασικά Κινέζικα).

6. Επενδύστε στη δημιουργία εφαρμογής που θα προωθεί πωλήσεις ή κρατήσεις για 
την επιχείρησή σας μέσα από τη χρήση φορητών συσκευών. Με βάση τις μελέτες 
που παρουσιάστηκαν προηγούμενα, οι φορητές συσκευές θεωρούνται συσκευές 
αναψυχής. Οι τάσεις δείχνουν ότι όλο και μεγαλύτερο μέρος των κρατήσεων και 
αγορών θα γίνεται μέσα από αυτές. Αυτό σημαίνει ότι ένας προνοητικός επιχειρη-

http://www.enterprise-hellas.gr
http://www.ypoian.gr
http://www.etean.gr
http://www.espa.gr
http://ec.europa.eu/small
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ματίας θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να επενδύσει σε τέτοιου είδους εφαρμογές. Σε 
κάθε περίπτωση φροντίστε να ανανεώνετε την εφαρμογή και το περιεχόμενο της 
ανά τακτά χρονικά διαστήματατα. 

7. Η διαδικτυακή σας παρουσία θα πρέπει πάντα να είναι συνδυασμένη. Αυτό σημαίνει 
ότι ο ιστότοπος, τα προφίλ της επιχείρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι 
αυτόνομες εφαρμογές για φορητές συσκευές θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα με 
αναφορές μεταξύ τους.

8. Η διαχείριση της επιχείρησης σε ηλεκτρονικό επίπεδο απαιτεί εξειδίκευση και 
αφοσίωση. Επομένως, επενδύστε στην πρόσληψη εξειδικευμένου ατόμου, το οποίο 
θα επιφορτιστεί με τη διαχείριση και επικοινωνία του εταιρικού ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου, αλλά κυρίως με τη διαχείριση και ενημέρωση του περιεχομένου που 
αναφέρεται στον ιστότοπο και στις εφαρμογές της εταιρείας.

9. Επενδύστε σε δίκτυα όσον αφορά στη διαφήμιση-προώθηση της επιχείρησης. Η 
έντυπη διαφήμιση σε μια ψηφιακή εποχή είναι πλέον ξεπερασμένη. (Όμως η ύπαρξη 
έντυπης επιχειρηματικής κάρτας είναι απαραίτητη και πρέπει να αναγράφει εκτός 
των συμβατικών και τα ηλεκτρονικά στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης όπως 
η ηλεκτρονική διεύθυνση, ιστοσελίδα, προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης). 
Η συμμετοχή της επιχείρησής σας σε δίκτυα, όπως η www.lastminute.com και η 
www.airbnb.com, τα οποία προωθούν ολοκληρωμένες λύσεις ταξιδιού (εισιτήρια, 
διαμονή, δραστηριότητες) στις καλύτερες τιμές, μπορεί να αυξήσει την αναγνωρισι-
μότητα της επιχείρησής σας.

10. Η άποψη του κάθε επιχειρηματία μετρά. Αποφάσεις που αφορούν τον τόπο προο-
ρισμού αφορούν όλους και την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Οι επιχειρηματίες θα 
πρέπει να συμμετάσχουν στη διαδικασία σχεδιασμού των πολιτικών του τόπου 
στον οποίο δραστηριοποιούνται ενεργά. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται αφορούν 
το σύνολο κάθε φορά της κοινωνίας και του τόπου. Για παράδειγμα, η χωροθέ-
τηση μιας ενεργειακής μονάδας ή ενός συνόλου ανεμογεννητριών ή μιας μονάδας 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή ενός πάρκου αναψυχής αφορά και επηρεάζει 
όλες τις επιχειρήσεις και άρα οι επιχειρηματίες θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά 
και να διατυπώνουν την άποψή τους.

11. Οι συνεργασίες με άλλες τοπικές ή εγχώριες επιχειρήσεις είναι δυνατόν να λειτουρ-
γήσουν πολύ θετικά, τόσο για την επιχείρησή σας, όσο και για την ευρύτερη τοπική 
οικονομία και κοινωνία. Μπορεί να προσφέρετε έτσι ένα νέο προϊόν ή μια πιο 
ολοκληρωμένη υπηρεσία. Για παράδειγμα, η συνεργασία μεταξύ ενός καταλύματος, 
μιας επιχείρησης εστίασης και ενός παραγωγού γαλακτοκομικών προϊόντων μπορεί 
να προωθήσει την επιχείρηση δίνοντας της ένα «πράσινο» προφίλ, ενώ ταυτόχρονα 
θα προωθεί και τα προϊόντα της περιοχής. 

12. Συμμετέχετε σε εκθέσεις του τομέα σας σε συνεργασία με άλλους επιχειρηματίες. 
Συμμετέχετε σε συλλογικές προσπάθειες. Οι στρατηγικές συνεργασίες τοπικές ή 

www.lastminute.com
www.airbnb.com
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υπερ-τοπικές πάντα βοηθούν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων αφού τις βγάζουν από 
την απομόνωση.

Αυτά είναι μερικά βασικά βήματα που μπορεί να κάνει μια επιχείρηση προκειμένου να αυξήσει 
την εξωστρέφειά της. 

16.6 Σύνοψη
Τα σημαντικότερα συμπεράσματα του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι τα ακόλουθα:

• Η τουριστική βιομηχανία είναι τα τελευταία χρόνια η τέταρτη πιο ισχυρή, σε παγκό-
σμιο επίπεδο, βιομηχανία. Σύμφωνα δε με όλες τις προβλέψεις των διεθνών οργα-
νισμών, η ανοδική της πορεία θα συνεχιστεί και τις επόμενες δεκαετίες.

• Το 2012, οι αφίξεις τουριστών στους διάφορους προορισμούς του πλανήτη ξεπέ-
ρασαν το 1 δις, προσφέροντας στις παγκόσμιες εξαγωγές πάνω από 3,4 δις δολάρια 
ημερησίως και απασχολώντας 255 εκατομμύρια εργαζόμενους. Μάλιστα τα διαθέ-
σιμα στοιχεία αποδεικνύουν ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η τουριστική βιομηχανία 
επιδεικνύει ταχύτερη ανάπτυξη από το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν των χωρών στις 
οποίες αναπτύσσεται.

• Η Ευρώπη ήταν, παραμένει και εκτιμάται ότι θα είναι και τα επόμενα χρόνια, ο πιο 
σημαντικός τουριστικός προορισμός σε παγκόσμιο επίπεδο (με βάση τις αφίξεις 
τουριστών και τις εισπράξεις). Τα τελευταία χρόνια όμως αυξάνεται σημαντικά ο 
αριθμός των ανταγωνιστικών της προορισμών, ορισμένοι εκ των οποίων επιδει-
κνύουν έως και τριπλάσιο τάχος αύξησης του μεριδίου τους στην παγκόσμια τουρι-
στική αγορά, σε σύγκριση με το αντίστοιχο της Ευρώπης.

• Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία η Γαλλία, οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ισπανία, η 
Ιταλία και η Τουρκία είναι οι χώρες με το μεγαλύτερο μερίδιο στις αφίξεις τουρι-
στών σε παγκόσμιο επίπεδο.

• Οι βόρειες χώρες της Ευρώπης και οι ΗΠΑ συνεχίζουν να είναι οι κύριοι τροφοδότες 
της τουριστικής παγκόσμιας βιομηχανίας. Η μελέτη των στοιχείων δείχνουν όμως  
ότι τα επόμενα χρόνια χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία και δευτερευόντως η Ινδία θα 
αποτελέσουν σημαντικούς τροφοδότες τουριστών στην παγκόσμια αγορά.

• Η νότια Ευρώπη κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της ευρωπαϊκής τουριστικής 
αγοράς, αφού προσελκύει το 35,8% των εισερχόμενων τουριστών και εισπράττει το 
37,4% των εσόδων.

• Η Ελλάδα κατέχει τη 10η θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς τις αφίξεις και την 11η 
όσον αφορά στις εισπράξεις από τον τουρισμό. Η συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ 
της Ελλάδας το 2010 ήταν στο 15,2%, ενώ το 2011 απασχολούσε το 8% του εργα-
τικού της δυναμικού.

• Η Κύπρος κατέχει την 24η θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τις αφίξεις 
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τουριστών και την 25η ως προς τις εισπράξεις. Η συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ 
της Κύπρου το 2010 ήταν στο  6%, ενώ το 2011 απασχολούσε το 10% του εργατικού 
της δυναμικού.

• Η Τουρκία που θεωρείται ανταγωνιστικός προορισμός, τόσο για την Ελλάδα όσο 
και για την Κύπρο, έχει εξελιχθεί από το 2000 και μετά σε ένα τουριστικό προο-
ρισμό συνεχώς ανερχόμενο, ο οποίος κατατάσσεται στην έκτη θέση σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Το 2000 η Τουρκία είχε αφίξεις μόλις 9,6 εκατομμύρια, ενώ το 2012 είχε 
αφίξεις 35,69 εκατομμυρίων τουριστών. Ουσιαστικά, η τουριστική κίνηση στη χώρα 
τετραπλασιάστηκε σε διάστημα μόλις δώδεκα ετών.

• Για τους επιχειρηματίες του τουρισμού, αξίζουν να επισημανθούν τα ακόλουθα:

1. Σε παγκόσμιο επίπεδο υφίσταται μετατόπιση των ταξιδιωτικών υπηρεσιών 
από το κλασικό γραφείο ταξιδίων των tour operator στις online αγορές. Αυτό 
συμβαίνει ταυτόχρονα με μια μετατόπιση στις τεχνολογίες πληροφορικής 
και επικοινωνιών προς τις έξυπνες φορητές συσκευές (ταμπλέτες και κινητά 
τηλέφωνα). Αυτό σημαίνει ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμο-
ποιούν ταμπλέτες και έξυπνα τηλέφωνα για να αποφασίσουν και να αγορά-
σουν υπηρεσίες αναψυχής και ταξιδιών. Επιπλέον, οι ιστότοποι κοινωνικής 
δικτύωσης (π.χ. facebook, Google+, κ.ά.) παίζουν όλο και πιο σημαντικό ρόλο 
στη λήψη αποφάσεων για τον τόπο προορισμού των τουριστών σε διεθνές 
επίπεδο. Συνεπώς, η συνδυασμένη παρουσία των τουριστικών επιχειρήσεων 
στο Διαδίκτυο αποτελεί έναν τομέα ιδιαίτερο σημαντικό για τη βιωσιμότητα 
τους.

2. Η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό 
και διεθνές επίπεδο είναι μία κρίσιμη παράμετρος, την οποία θα πρέπει 
να διερευνήσουν προσεκτικά οι επιχειρηματίες. Η δικτύωση είναι επίσης 
μία πολύ σημαντική παράμετρος, στην οποία θα πρέπει να εστιάσουν την 
προσοχή τους οι επιχειρηματίες (και) του τουριστικού κλάδου, εάν θέλουν να 
διατηρήσουν ή/και να αυξήσουν το μερίδιο τους στην ιδιαίτερα πλέον αντα-
γωνιστική παγκόσμια αγορά του τουρισμού.

3. Η προσφορά καινοτόμων επώνυμων προϊόντων και υπηρεσιών, σε ανταγω-
νιστικές τιμές παραμένει ένας τομέας διαρκούς έρευνας στον οποίο (και) 
οι επιχειρηματίες του τουρισμού θα πρέπει να επενδύσουν. Η στροφή των 
πολιτών στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, η διαρκώς αυξανόμενη απαί-
τηση τους για πιο εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, η αύξηση της περιβαλ-
λοντικής ευαισθητοποίησης τους, η τάση της δημιουργίας τουριστικών 
υποδομών με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση και η αυξανόμενη 
απαίτηση για κοινωνική εταιρική ευθύνη των εταιριών που εμπιστεύονται τις 
διακοπές τους οι πολίτες, είναι παράμετροι που θα πρέπει να απασχολήσουν 
όσους απασχολούνται και έχουν επενδύσει στον τομέα του τουρισμού. 
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I. Λεξικό όρων 
Δημιουργία επωνυμίας (branding): η διαδικασία δημιουργίας επωνυμίας (branding) αποτελεί 
τη διασύνδεση μεταξύ πελάτη και επωνυμίας (Schultz & Barnes, 1999). Όταν ένα άτομο ερμη-
νεύει μια επωνυμία χρησιμοποιεί τόσο το νοητικό τμήμα του εγκεφάλου του όσο και το συναι-
σθηματικό. Το σημείο αυτό αποτελεί και τη διαφορά μεταξύ της νοητικής εξήγησης και της 
συναισθηματικής επικοινωνίας, των δύο θεμελιωδών τρόπων επικοινωνίας ενός μηνύματος 
(Urde, 1999). Το branding λοιπόν δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια διαδικασία διαφοροποίησης 
της προσφοράς ενός προϊόντος στην αγορά από άλλα όμοια του και ανταγωνιστικά (Jobber, 
2004). Ένα επιτυχημένο brand είναι ένα αναγνωρίσιμο προϊόν, υπηρεσία, άτομο ή τόπος, 
επαυξημένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο αγοραστής ή ο χρήστης να αντιλαμβάνεται με σχετικά 
μοναδικό τρόπο μια προστιθέμενη αξία από τη χρήση του και η οποία ταιριάζει με τον καλύ-
τερο τρόπο στις δικές του κάθε φορά ανάγκες (Chernatony & McDonald, 2003). Οι προορισμοί 
σα γεωγραφικές πλέον τοποθεσίες, όπως επίσης τα προϊόντα και οι άνθρωποι, μπορούν να 
αποκτήσουν ένα εμπορικό σήμα. Σύμφωνα με τον Keller (2003), η αύξηση της κινητικότητας 
ανθρώπων και επιχειρήσεων καθώς επίσης και η μεγάλη ανάπτυξη της βιομηχανίας του τουρι-
σμού, οδήγησε στη δημιουργία και ανάπτυξη του μάρκετινγκ περιοχών.

Δημιουργικός τουρισμός (creative tourism): ο δημιουργικός τουρισμός προσφέρει στους 
επισκέπτες την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δικές τους δημιουργικές δυνατότητες μέσω της 
ενεργής συμμετοχής σε μαθησιακές εμπειρίες, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές του προορι-
σμού τον οποίο έχουν επιλέξει να επισκεφτούν (Richards, 1994, 2001).

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού (alternative forms of tourism): ο εναλλακτικός τουρισμός 
περιλαμβάνει μορφές τουρισμού, οι οποίες δεν αντιβαίνουν τις ευρύτερες κοινωνικές αξίες 
όπως και τις αξίες που σχετίζονται με τη φύση, αλλά παρέχουν στις κοινωνίες υποδοχής και 
στους τουρίστες την ευκαιρία για θετικές αναδράσεις καθώς και για απόκτηση κοινών εμπει-
ριών (Eadington & Smith, 1992). Είναι κοινά αποδεκτό ότι ο εναλλακτικός τουρισμός επιφέρει 
λιγότερες αρνητικές συνέπειες στους τόπους και τις κοινωνίες υποδοχής απó ότι όλες οι άλλες 
μορφές τουρισμού χωρίς παράλληλα να μειώνει τα θετικά αποτελέσματα της δραστηριότητας.

Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality - AR): ένα σύστημα επαυξημένης πραγματι-
κότητας συμπληρώνει τον πραγματικό κόσμο με εικονικά αντικείμενα ή πληροφορίες, τα οποία 
συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο με τον πραγματικό κόσμο. Η επαυξημένη πραγματικότητα γενικά 
χαρακτηρίζεται από εικόνες που έχουν δημιουργηθεί από έναν υπολογιστή, οι οποίες προστί-
θενται πάνω σε ένα πραγματικό περιβάλλον (Goldiez et al, 2007).

Τουρισμός (tourism): «…ο τουρισμός περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των ατόμων που ταξι-
δεύουν και διαμένουν σε περιοχές εκτός του συνηθισμένου περιβάλλοντος τους για χρονικό 
διάστημα μικρότερο του ενός συνεχόμενου έτους για αναψυχή, επαγγελματικούς ή άλλους 
λόγους». Αυτός ο γενικός ορισμός καθιστά δυνατό τον εντοπισμό της τουριστικής δραστηριό-
τητας τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η λέξη τουρισμός αναφέρεται «…σε όλες τις 
δραστηριότητες των ταξιδιωτών και περιλαμβάνει τους τουρίστες (επισκέπτες που διανυκτε-
ρεύουν στον προορισμό τους), αλλά και τους εκδρομείς (επισκέπτες ημέρας)» (UNWTO, 1994).  



684

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα

Τουρισμός βασισμένος στη γνώση (knowledge based tourism): ο τουρισμός όπου οι τουρίστες 
επιλέγουν με βάση τις γνώσεις και τις εμπειρίες που οι ίδιοι κατέχουν ή μπορούν να αποκομί-
σουν για τον προορισμό. 

Τουρίστας (Tourist): σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (1981), «τουρίστας 
είναι κάθε πρόσωπο που επισκέπτεται μια χώρα άλλη από εκείνη της μόνιμης κατοικίας του 
....». Ο ορισμός του τουρίστα εμπεριέχει ουσιαστικά δύο διαφορετικούς τύπους ταξιδιωτών: 

1. Τουρίστες (tourist): προσωρινή επίσκεψη που διαρκεί τουλάχιστον 24 ώρες και ο 
λόγος του ταξιδιού μπορεί να είναι η αναψυχή, η εργασία ή η οικογένεια.

2. Επισκέπτες (traveler): προσωρινή επίσκεψη η οποία διαρκεί λιγότερο από 24 ώρες 
στον τόπο επίσκεψης, ενώ δε γίνεται διανυκτέρευση.
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II. Ερωτήσεις κεφαλαίου
1. Υπάρχει διαφορά μεταξύ τουρίστα και επισκέπτη;

α) Σωστό.

β) Λάθος.

2. Ποια χώρα δέχεται τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση διαχρονικά;

α) Ισπανία.

β) Γαλλία.

γ) Ιταλία.

3. Είναι αλήθεια ότι ο τουρισμός χρηματοδοτεί 1 στις 12 θέσεις εργασίας; 

α) Σωστό.

β) Λάθος.

4. Είναι αλήθεια ότι το 2012 θεωρείται έτος ορόσημο για τον τουρισμό λόγω του ότι η κίνηση 
σε παγκόσμιο επίπεδο πέρασε το 1 δις διεθνών αφίξεων; 

α) Σωστό.

β) Λάθος.

5. Είναι αλήθεια ότι η Ευρώπη κατέχει την πρώτη θέση στις τουριστικές αφίξεις διαχρονικά;

α) Σωστό.

β) Λάθος.

6. Είναι απαραίτητη η μετάφραση του εταιρικού σας διαδικτυακού τόπου και σε άλλες γλώσσες 
εκτός των αγγλικών;

α) Σωστό.

β) Λάθος.

7. Αληθεύει ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μετατόπιση του πλούτου σε παγκόσμιο 
επίπεδο προς το Βορρά;

α) Σωστό.

β) Λάθος.
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8. Ισχύει ότι οι Γάλλοι και οι Ισπανοί θα είναι εκείνοι που θα ταξιδεύουν περισσότερο και θα 
συνεισφέρουν περισσότερο στον τουρισμό την επόμενη δεκαετία;

α) Σωστό.

β) Λάθος.

9. Είναι αλήθεια ότι οι κάτοικοι της Αυστραλίας ταξιδεύουν περισσότερο από εκείνους της Κίνας;

α) Σωστό.

β) Λάθος.

10. Είναι αλήθεια ότι παρατηρείται μετατόπιση προς την ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών όσων 
αφορά στα ταξίδια;

α) Σωστό.

β) Λάθος.

11. Είναι αλήθεια ότι η διακύμανση των τιμών του πετρελαίου οδηγεί σε ανάλογη διακύμανση 
στις τιμές του τουρισμού;

α) Σωστό.

β) Λάθος.

12. Είναι αλήθεια ότι στον τουρισμό υφίσταται μια μετάβαση από τον παθητικό καταναλωτή 
στον ενεργό συμμετέχοντα;

α) Σωστό.

β) Λάθος.

13. Είναι αλήθεια ότι γίνεται όλο και περισσότερη χρήση των φορητών συσκευών για τις κρατή-
σεις στον τουρισμό;

α) Σωστό.

β) Λάθος.
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Περίληψη
Σκοπός του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι η διερεύνηση των προβλημάτων, των δυνατο-
τήτων και των προοπτικών που έχει μία πολύ μικρή εταιρεία πληροφορικής, στην ανάπτυξη 
εξωστρεφών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Λέξεις-κλειδιά: πληροφορική, Διαδίκτυο, ευφυείς συσκευές, Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου, 
μοντέλο ανάπτυξης λογισμικού.

Μαθησιακοί στόχοι κεφαλαίου
Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κεφαλαίου, ο/η αναγνώστης/στρια θα:

α) γνωρίζει:  

• τις σύγχρονες τάσεις στη δημιουργία προϊόντων πληροφορικής που μπορούν να 
προσφέρουν σε διεθνές επίπεδο πολύ μικρές και νέες επιχειρήσεις πληροφορικής 
που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια, 

• το απαιτούμενο αρχικό κόστος δημιουργίας μίας τέτοιας επιχείρησης, 

• συγκεκριμένους τομείς που βρίσκονται σε ανάπτυξη διεθνώς στον τομέα της πληρο-
φορικής και πως θα μπορούσε να προετοιμάσει την εισαγωγή του σε αυτές,

β) κατανοεί: 

• πως τα νέα παγκόσμια δίκτυα προσφοράς λογισμικού μπορούν να του προσφέρουν 
μία πρώτη ευκαιρία στο να παράγει προϊόντα πληροφορικής που θα είναι διαθέ-
σιμα σε εκατομμύρια πελάτες σε ολόκληρο τον πλανήτη, με μικρό αρχικό κόστος 
κατανοώντας την έννοια του μεσολαβητή για την πώληση προϊόντων πληροφορικής, 

• την έννοια του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου και πως αυτό μπορεί να 
αποφέρει έσοδα σε μια επιχείρηση πληροφορικής, 

• τις επιχειρηματικές δυνατότητες που προσφέρονται στον τομέα του σχεδιασμού και 
ανάπτυξης  εφαρμογών για ευφυείς συσκευές,

γ) είναι ικανός/ή: 

• να σχεδιάσει και να δημιουργήσει μία πολύ μικρή επιχείρηση στον τομέα των 
σύγχρονων τεχνολογιών, με μικρό σχετικά κόστος και στη συνέχεια να πραγματο-
ποιήσει την επιλογή του τομέα με τον οποίο θα ασχοληθεί για την άσκηση εξωστρε-
φούς επιχειρηματικότητας στον τομέα της πληροφορικής, 

• να επιλέξει το μοντέλο συνεργασίας με τους μεσολαβητές που θα αποφέρει το 
μεγαλύτερο κέρδος στην επιχείρησή του, 

• να διακρίνει τους ρόλους στο προσωπικό που απαιτείται να διαθέτει μια πολύ 
μικρή επιχείρηση πληροφορικής, 

• να εφαρμόσει το ιδεατό μοντέλο παραγωγής λογισμικού στην επιχείρησή του.
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17.1 Εισαγωγή  
Η χρήση των νέων τεχνολογιών από όλες τις επιχειρήσεις του πρωτογενή, δευτερογενή και 
τριτογενή τομέα παραγωγής αυξάνεται συνεχώς με στόχο την καλύτερη οργάνωση της γραμμής 
παραγωγής όσο και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών. Μέχρι τα τέλη του προη-
γούμενου αιώνα το στοίχημα των επιχειρήσεων ήταν πως θα μπορέσουν να μηχανοργανώσουν 
και να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες τους ώστε να γίνουν περισσότερο αποδοτικές και 
ανταγωνιστικές. Η παραπάνω παραδοχή στις αρχές του 21ου αιώνα διαφοροποιήθηκε σταδιακά 
και κυρίαρχο ρόλο έπαιξαν δυο καθοριστικοί παράγοντες: η ολοένα αυξανόμενη χρήση του 
Διαδικτύου και η χρήση όλο και περισσότερων ευφυών συσκευών (κινητά τηλέφωνα, tablet), 
στην καθημερινή μας ζωή.

Το Διαδίκτυο, μέσα από τις διάφορες εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, 
(εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές αλληλεπίδρασης ιδιωτών με κυβερνητικούς 
φορείς, εφαρμογές αλληλεπίδρασης ιδιωτών με επιχειρήσεις/ιδιώτες για παροχή υπηρεσίας), 
αποτελεί παγκόσμια ένα εργαλείο με το οποίο ο μέσος άνθρωπος αλληλεπιδρά αρκετές ώρες 
κάθε ημέρα (Hill, 2004). Επιπλέον, μέσα από τις ευφυείς συσκευές καλλιεργείται η αυξανόμενη 
επιρροή και χρήση της τεχνολογίας για τις καθημερινές ανάγκες του ανθρώπου, όπως είναι η 
διασκέδαση, η ψυχαγωγία και η λήψη συγκεκριμένων υπηρεσιών. Είναι εύκολα αντιληπτό ότι 
η παραδοχή των παραπάνω γεγονότων μας οδηγεί μαθηματικά στο συμπέρασμα ότι οι νέες 
τεχνολογίες δεν είναι πλέον ένα εργαλείο αλλά ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας 
ζωής (Falk, 2011).

Το μεγαλύτερο δυνατό όφελος που θα μπορούσε να αποκομίσει μια εταιρεία παροχής υπηρε-
σιών πληροφορικής είναι μέσα από την ενασχόληση με τους δυο παραπάνω τομείς και τις ενδε-
χόμενες συσχετίσεις τους. Ως συσχετίσεις μπορούν να οριστούν όλα εκείνα τα προϊόντα πληρο-
φορικής που εγκαθίστανται ή αλληλεπιδρούν με το χρήστη κατά τη διάρκεια παραμονής του 
στο Διαδίκτυο ή κατά τη διάρκεια χρήσης της ευφυούς συσκευής του. Στο κεφάλαιο αυτό θα 
γίνει μια αναλυτική παρουσίαση των τομέων που μία πολύ μικρή επιχείρηση πληροφορικής 
που δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα σε τοπικό επίπεδο, θα μπορούσε να επεκτείνει τις 
δραστηριότητές της, παράγοντας προϊόντα και υπηρεσίες και διαθέτοντας τα στις διεθνείς 
αγορές. Η παρουσίαση θα περιλαμβάνει την αποτύπωση του υπάρχοντος τρόπου λειτουρ-
γίας των επιχειρήσεων πληροφορικής, τις διαφορετικές οντότητες προσωπικού που λαμβά-
νουν μέρος στις δραστηριότητες της επιχείρησης και τις παθογένειες/προβλήματα που έχουν 
ανακύψει στις εταιρείες πληροφορικής τα τελευταία χρόνια.

Επιπλέον, θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες που παρέχει η πληροφορική για άσκηση εξωστρε-
φούς επιχειρηματικότητας και θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι δύο ξεχωριστοί τομείς δράσης, 
με τις τεχνολογίες που απαιτούνται να είναι γνωστές και παραδείγματα κερδοφορίας ατόμων 
και επιχειρήσεων σε κάθε περίπτωση. Ως διακριτοί τομείς δράσης νοούνται η κατασκευή 
θεμάτων διαδικτυακών τόπων και η ανάπτυξη εφαρμογών για ευφυείς συσκευές. Στη συνέ-
χεια, θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί το ιδανικό μοντέλο λειτουργίας που πρέπει να ακολου-
θείται από μια επιχείρηση πληροφορικής, από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός προϊόντος 
έως την επιτυχή ολοκλήρωση και προώθηση του στις διεθνείς αγορές. 
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Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου κεφαλαίου ο αναγνώστης θα γνωρίζει τα προβλήματα 
και τις προοπτικές που έχει σήμερα η ίδρυση και λειτουργία μίας πολύ μικρής επιχείρησης στον 
τομέα της πληροφορικής όπως και τις δυνατότητες ανάπτυξης συγκεκριμένων εξωστρεφών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
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17.2 Επισκόπηση υπάρχουσας κατάστασης
Στόχος του κεφαλαίου της άσκησης εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας στο χώρο της πληρο-
φορικής και των νέων τεχνολογιών αποτελεί η ανάδειξη των δυνατοτήτων και της υπεροχής 
του συγκεκριμένου μοντέλου, κυρίως στο οικονομικό σκέλος. Προκειμένου η συγκεκριμένη 
διαδικασία να γίνει πλήρως αντιληπτή, κρίνεται απολύτως απαραίτητο να παρουσιαστεί μια 
σύγκριση του μοντέλου παροχής υπηρεσιών πληροφορικής σε τοπικό επίπεδο με το μοντέλο 
της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Στο υποκεφάλαιο που ακολουθεί, θα αναλυθεί 
εκτενώς η υπάρχουσα κατάσταση, θα παρουσιαστούν τα έξοδα έναρξης που σχετίζονται με 
την πληροφορική, θα αναλυθούν τα πάγια λειτουργικά έξοδα που παρουσιάζει μια πολύ μικρή 
επιχείρηση πληροφορικής ανά μήνα και θα αναδειχθούν έννοιες που απαιτείται να γνωρίζει ο 
αναγνώστης προκειμένου να ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα στο χώρο της πληροφο-
ρικής και των νέων τεχνολογιών. Τέλος, θα παρουσιαστεί το μοντέλο με το οποίο λειτουργούν 
οι επιχειρήσεις πληροφορικής σήμερα και θα παρουσιαστεί ο ελάχιστος αριθμός έργων που θα 
πρέπει να υλοποιεί μια τέτοια επιχείρηση για να καταστεί βιώσιμη.

17.2.1 Μοντέλο παροχής υπηρεσιών πληροφορικής σε τοπικό επίπεδο
Η υπάρχουσα κατάσταση και τρόπος λειτουργίας των επιχειρήσεων πληροφορικής σε ευρύτερο 
επίπεδο (Wiley, 2011) και κατ’ επέκταση στους τρεις τομείς παρέμβασης, τα νησιά του Αιγαίου, την 
Κρήτη και την Κύπρο, παρουσιάζει αρκετές παθογένειες, οι οποίες για να γίνουν αντιληπτές, πρέπει 
να υπάρξει μια αναλυτική περιγραφή του τρέχοντος μοντέλου λειτουργίας τους. Οι επιχειρήσεις 
πληροφορικής στην περιφέρεια αποτελούνται συνήθως από μικρό αριθμό προσωπικού και συγκε-
κριμένο αριθμό εξωτερικών συνεργατών. Οι επιχειρήσεις πληροφορικής απασχολούν τουλάχι-
στον έναν προγραμματιστή-αναλυτή, ο οποίος καλείται να ολοκληρώσει όλα τα έργα που αναλαμ-
βάνει η επιχείρηση, είτε αποτελούν ιστοσελίδες είτε αποτελούν εφαρμογές για ευφυείς συσκευές. 
Η διαδικασία κατασκευής και στις δυο περιπτώσεις ξεκινάει από κάποιο σχεδιαστή-γραφίστα, ο 
οποίος είναι εξωτερικός συνεργάτης και πληρώνεται ανά έργο και όχι ανά μήνα και ολοκληρώνεται 
με την παρουσίαση-παράδοση του έργου από τον υπεύθυνο της επιχείρησης. Μετά την ολοκλή-
ρωση της επιτυχούς παρουσίασης του έργου, η επιχείρηση αναλαμβάνει και την προώθηση της 
ιστοσελίδας-εφαρμογής στις μηχανές αναζήτησης, έργο που συνήθως αναλαμβάνει ο προγραμμα-
τιστής της εταιρείας. Η διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω περιγράφεται στο σχήμα 1.

Η παραπάνω διαδικασία παρουσιάζει με σαφήνεια πως για το σημερινό μοντέλο ιδεατής λειτουρ-
γίας χρειάζονται τουλάχιστον τρεις διαφορετικοί ρόλοι: ο ρόλος του γραφίστα-σχεδιαστή, ο 
ρόλος του προγραμματιστή και ο ρόλος του υπεύθυνου-συντονιστή της επιχείρησης (Wiley, 
2011). Στην περίπτωση που η επιχείρηση αναλάβει περισσότερα έργα από αυτά που μπορεί να 
καλύψει με το υπάρχον προσωπικό, αποτελεί συνηθισμένη πρακτική η συνεργασία μεταξύ επιχει-
ρήσεων πληροφορικής, στο στάδιο της κατασκευής του προϊόντος με στόχο τη μείωση του χρόνου 
παράδοσης αλλά και το διαμοιρασμό του κέρδους μεταξύ των επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση 
όμως, για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση ενός έργου πληροφορικής, είτε αυτό περιλαμβάνει 
απλώς την κατασκευή ιστότοπων είτε τη δημιουργία εφαρμογών για ευφυείς συσκευές, απαιτού-
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Σχήμα 1. Μοντέλο ανάπτυξης προϊόντος πληροφορικής.

νται τρεις τουλάχιστον ειδικότητες/θέσεις, με διακριτούς μεταξύ τους ρόλους, οι οποίες είναι:

1. Ο συντονιστής έργου: είναι συνήθως και ο υπεύθυνος της επιχείρησης. Επιτελεί 
κυρίως τις ενέργειες της προώθησης των προϊόντων και την αναζήτηση πελατών. 
Είναι εκείνος που μέσα από την επαφή με την αγορά αναζητεί τις ευκαιρίες εκείνες 
όπου ένα προϊόν πληροφορικής θα καλύψει σημαντικές ανάγκες του αγοραστικού 
κοινού και θα αποφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος στην επιχείρηση. Ο συντο-
νιστής είναι συνήθως υπεύθυνος για τη διαδικασία της υποστήριξης των πελατών 
για τα έργα που έχει αναλάβει η επιχείρησή του. Τέλος, ο συντονιστής επιτελεί την 
εξαιρετικά σημαντική εργασία της παρακολούθησης της εξέλιξης ενός παρεχόμενου 
λογισμικού με στόχο να προλάβει σχεδιαστικά ή προγραμματιστικά λάθη, αλλά 
επίσης πρέπει μέσα από την επαφή με τον πελάτη να θέσει τις σωστές ερωτήσεις 
με στόχο να προσφέρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο σχεδιαστή και το 
γραφίστα για την ολοκλήρωση του έργου.

2. Ο σχεδιαστής: είναι υπεύθυνος για τη γραφιστική επιμέλεια κάθε έργου. Στόχος του 
είναι, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που παρέχονται από 
τον πελάτη, να κατασκευάσει ένα σχέδιο-σκαρίφημα το οποίο θα ανταποκρίνεται 
πλήρως στις ανάγκες και τις προσδοκίες του πελάτη. Ο σχεδιαστής, πρέπει στη συνέ-
χεια επιτελώντας όσες διορθώσεις απαιτηθούν, να παρέχει στον προγραμματιστή το 
τελικό προϊόν βάσει του οποίου πρέπει να γίνει η κατασκευή. Εξαιρετικά σημαντικά 
αντικείμενα που παρέχει ο σχεδιαστής στον προγραμματιστή κατά τη σχεδίαση ενός 
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έργου είναι το λογότυπο του έργου, βοηθητικές εικόνες περιβάλλοντος, αρχεία γραμ-
ματοσειράς και το τελικό σχέδιο βάσει του οποίου πρέπει να γίνει η ανάπτυξη.

3. Ο προγραμματιστής: είναι ενδεχομένως ο σημαντικότερος ρόλος σε μια επιχεί-
ρηση πληροφορικής. Είναι υπεύθυνος για την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές που θα του δοθούν από το σχεδιαστή και πρέπει να εξασφα-
λίσει τη φιλικότητα του έργου προς το χρήστη, όλες τις παραμέτρους ασφάλειας 
για αποφυγή δολιοφθοράς και να προβλέψει όλα τα ενδεχόμενα λανθασμένης 
χρήσης με τις αντίστοιχες ενέργειες. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ο προγραμματι-
στής να έχει τις καλύτερες δυνατές προδιαγραφές κατά την ανάπτυξη του έργου 
για να μπορέσει να αυξήσει την παραγωγικότητα του και να μειώσει το χρόνο κατα-
σκευής. Τέλος, ο προγραμματιστής είναι υπεύθυνος για τη βελτιστοποίηση και 
διόρθωση έργων ή ζητημάτων που κατατίθενται από τον πελάτη στο συντονιστή, 
στο στάδιο της υποστήριξης ενός ήδη διανεμημένου προϊόντος καθώς επίσης και 
για την προώθηση των ολοκληρωμένων έργων στις μηχανές αναζήτησης.

Επιγραμματικά, οι αρμοδιότητες της κάθε οντότητας όπως αναφέρθηκαν παραπάνω παρουσιά-
ζονται στο σχήμα 2.

Σχήμα 2. Αρμοδιότητες βασικών θέσεων προσωπικού μίας πολύ  
μικρής επιχείρησης στον τομέα της πληροφορικής.

• Αναζήτηση πελατών.
• Επικοινωνία με νέους πελάτες για καθορισμό  

απαιτήσεων έργων που ανέλαβε η επιχείρηση.
• Αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών που 

σχετίζονται με την πληροφορική.
• Υποστήριξη πελατών.
• Παρακολούθηση έργων που έχει αναλάβει η επιχείρηση.

Συντονιστής έργου

• Κατασκευή ιστοσελίδων - eShop.
• Κατασκευή εφαρμογών ευφυών συσκευών.
• Καθημερινός έλεγχος ορθής  

λειτουργίας υπαρχόντων έργων.
• Προώθηση προϊόντων στις μηχανές αναζήτησης.

Προγραμματιστής

• Σχεδιασμός λογοτύπου έργου.
• Σχεδιασμός σκαριφήματος ιστοσελίδας.
• Υποστήριξη έργων με γραφιστικό υλικό  

(εικόνες, βίντεο, φόντο, χρωματική απεικόνιση).

Σχεδιαστής
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17.2.2 Έξοδα εκκίνησης και πάγια έξοδα επιχείρησης πληροφορικής
Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω ρόλους/θέσεις ακολουθεί μια εκτίμηση του κόστους 
αγοράς εξοπλισμού, που σχετίζεται αμιγώς με την επιχείρηση πληροφορικής. Το συγκεκριμένο 
αρχικό κόστος σχετίζεται με την αγορά του ελάχιστου απαραίτητου εξοπλισμού σε υπολογιστές 
και περιφερειακά μηχανήματα. Το κόστος αυτό επιγραμματικά μπορεί να αποτιμηθεί με την 
αντίστοιχη περιγραφή και το ανάλογο κόστος στον πίνακα 1.

 

Για την αγορά των υπολογιστών απαιτείται η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών συμβατών 
με διάφορα λειτουργικά συστήματα (π.χ. Microsoft Windows, Apple MacOS, κ.λπ.), ώστε να 
μπορούν να αξιοποιηθούν τα διαθέσιμα προγράμματα για την ανάπτυξη προϊόντων πληροφο-
ρικής αλλά και για τον τελικό έλεγχο ποιότητας πριν την παράδοση. Ακόμη, η αγορά ευφυών 
συσκευών που χρησιμοποιούν λειτουργικό σύστημα iOS ή Android κρίνεται ως απαραίτητη 
στην περίπτωση που η επιχείρηση αναπτύσσει εφαρμογές για ευφυείς συσκευές. Ο λόγος είναι 
ότι απαιτείται ο προγραμματιστής να έχει άμεση εικόνα αυτού που κατασκευάζει σε συσκευή 
απευθείας και όχι σε εξομοιωτή λειτουργίας, ο οποίος αρκετές φορές δεν υλοποιεί αποτελε-
σματικά όλες τις λειτουργίες που απαιτούν χρήση περιφερειακών, όπως χρήση της κάμερας. 
Τέλος, η αγορά των περιφερειακών συσκευών κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη για την 
επικοινωνία της επιχείρησης με τους φορείς που συνεργάζεται.

Τα πάγια έξοδα μιας επιχείρησης αποτελούν επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για τις εται-
ρειών πληροφορικής. Πέρα από τα αναμενόμενα κόστη που είναι τα ίδια με αυτά που έχει 
κάθε είδους επιχείρησης, τα οποία είναι το ενοίκιο του γραφείου, οι λογαριασμοί ΔΕΚΟ και 
τα έξοδα διαφήμισης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει και το κόστος φιλοξενίας των 
ιστοσελίδων, βάσεων δεδομένων, εφαρμογών ευφυών συσκευών σε server με το ανάλογο 
αντίτιμο. Πάγια τακτική των επιχειρήσεων, αποτελεί να αγοράζουν τις συγκεκριμένες υπηρε-

Πίνακας 1. Αρχικό κόστος επένδυσης για τη δημιουργία μίας πολύ  
μικρής επιχείρησης πληροφορικής – δαπάνες αγοράς απαραίτητου εξοπλισμού.

Αγορά τριών ολοκληρωμένων υπολογιστών 
για τους βασικούς ρόλους της επιχείρησης

1.000€ * 2 + 1.500€ * 1 = 3.500€

Αγορά περιφερειακών μηχανημάτων 
(εκτυπωτής, σαρωτής, συσκευές δικτύωσης)

600€

Αγορά συσκευής με λειτουργικό iOS για 
χρήση κατά τον προγραμματισμό

700€

Αγορά συσκευής με λειτουργικό Android 
για χρήση κατά τον προγραμματισμό

400€

Σύνολο 5.200€
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σίες από παρόχους στο εξωτερικό (Αμερική, Γερμανία, Ολλανδία, κ.λπ.), με στόχο την εξοικονό-
μηση πόρων καθώς στην Ελλάδα το κόστος των αντίστοιχων υπηρεσιών είναι σχεδόν διπλάσιο. 
Το μειονέκτημα όμως σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ένας server στο εξωτερικό, λόγω της 
μεγαλύτερης απόστασης καθυστερεί συνολικά την εμφάνιση της ιστοσελίδας ή της εφαρ-
μογής. Επιπλέον οι μηχανές αναζήτησης, έχοντας εξελιχθεί σε σημαντικό βαθμό, μπορούν να 
εντοπίσουν την περιοχή στην οποία φιλοξενείται η εφαρμογή-ιστοσελίδα με αποτέλεσμα να 
δυσχεραίνουν την προώθηση της στις μηχανές αναζήτησης. Τα πακέτα φιλοξενίας μπορούν να 
διακριθούν σε διαμοιραζόμενα και αποκλειστικά (Wiley, 2013):

• Διαμοιραζόμενη φιλοξενία (shared hosting): είναι η φιλοξενία κατά την οποία οι 
πόροι του υπολογιστή (μνήμη RAM, επεξεργαστής, βάση δεδομένων, αποθηκευ-
τικός χώρος), διαμοιράζονται μεταξύ όλων των ιστοσελίδων που φιλοξενούνται. Η 
εξυπηρέτηση γίνεται βάσει της αρχής της ουράς σε μια τράπεζα, δηλαδή με απλά 
λόγια το κάθε αίτημα λαμβάνει ένα συγκεκριμένο αριθμό προτεραιότητας μέχρι 
να εξυπηρετηθεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα κατά τις περιόδους αιχμής να παρατη-
ρείται μια σημαντική καθυστέρηση στην εμφάνιση του αιτούμενου προϊόντος ενώ 
αντίθετα στις ώρες μη αιχμής να μην παρατηρείται κάποια δυσλειτουργία.

• Αποκλειστική φιλοξενία (dedicated hosting): είναι η φιλοξενία κατά την οποία 
ο ενδιαφερόμενος αγοράζει υπολογιστικούς πόρους ενός υπολογιστή ή έναν 
ολόκληρο υπολογιστή. Στην περίπτωση που αγοράσει συγκεκριμένους πόρους η 
φιλοξενία ονομάζεται εικονικός αποκλειστικός εξυπηρετητής (virtual private server) 
ενώ στην περίπτωση που αγοράζει δικό του μηχάνημα, η φιλοξενία ονομάζεται 
αποκλειστικός εξυπηρετητής (dedicated server). 

O συνδυασμός των δυο παραπάνω ειδών φιλοξενίας περιορίζει δραστικά το κόστος, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο υπεύθυνος της επιχείρησης είναι σε θέση να καθορίσει ποιες εφαρμογές 
μπορούν να φιλοξενούνται σε διαμοιραζόμενο και ποιες σε αποκλειστικό χώρο. Εφαρμογές 
ή ιστοσελίδες που εκτελούν μεγάλο μέρος κώδικα ή προσπελαύνουν μεγάλη ποσότητα δεδο-
μένων στη βάση πρέπει να φιλοξενούνται σε αποκλειστικό χώρο. Επίσης πρέπει να τονιστεί πως 
στην περίπτωση της αποκλειστικής φιλοξενίας υπάρχει η δυνατότητα αναβάθμισης ή υποβάθ-
μισης των εξαγορασμένων υπηρεσιών με το αντίστοιχο οικονομικό κόστος. Σημαντικό μνημο-
νικό κανόνα αποτελεί ότι σε κάθε υψηλών απαιτήσεων λογισμικό πρέπει να διατίθενται τουλά-
χιστον 256ΜΒ μνήμης RAM για να μπορέσει να προσπελαστεί γρήγορα σε περιόδους αιχμής ενώ 
το λειτουργικό σύστημα του εξυπηρετητή καταλαμβάνει κατά προσέγγιση 512ΜΒ μνήμης RAM. 
Συνεπώς για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν δύο ιστοσελίδες με τριψήφιο αριθμό επισκεπτών σε 
περιόδους αιχμής, απαιτείται ο εξυπηρετητής να διαθέτει τουλάχιστον 1GB μνήμης RAM. Η ισχύς 
του επεξεργαστή αντιστοιχεί σε 1GHz για το λειτουργικό σύστημα και κατ’ ελάχιστο 0.66GHz ανά 
διαδικτυακό τόπο. Οι παραπάνω μνημονικοί κανόνες παρουσιάζονται στον πίνακα 2.

  



703

17 / Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα: η περίπτωση των πολύ μικρών εταιριών πληροφορικής / 
Ευάγγελος Γογγολίδης

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό κατά την επιλογή του εξυπηρετητή, η επιχείρηση να προσέξει αν 
αναφέρεται στους όρους χρήσης, περιορισμός στον αριθμό των βάσεων δεδομένων που διατί-
θενται στο πακέτο φιλοξενίας. Αποτελεί συνηθισμένη πρακτική να διατίθεται απεριόριστος 
χώρος αλλά περιορισμένες βάσεις δεδομένων, με αποτέλεσμα να μπορούν να φιλοξενηθούν 
αθροιστικά τόσες ιστοσελίδες και εφαρμογές, όσες είναι οι βάσεις δεδομένων. 

Για να υπολογιστεί το μηνιαίο κόστος θεωρείται πως ο υπεύθυνος της επιχείρησης είναι ο επιμορ-
φούμενος και απαιτούνται δυο εργαζόμενοι για το ρόλο του σχεδιαστή-γραφίστα και προγραμ-
ματιστή-αναλυτή. Για τον υπολογισμό του ελάχιστου κόστους χρησιμοποιείται ο κατώτερος 
μισθός που λαμβάνει ένας υπάλληλος γραφείου στην Ελλάδα. Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, 
το μηνιαίο κόστος μιας πολύ μικρής επιχείρησης πληροφορικής αναπαρίσταται στον πίνακα 3.

Πίνακας 2. Πίνακας ανάλυσης υπολογιστικών πόρων σε VPS.

Μνήμη RAM
Επεξεργαστής 

(CPU)
Βάσεις δεδομένων 
(MySQL ή MSSQL)

Λειτουργικό 
σύστημα VPS

512ΜΒ 1 GHz -

Απαιτούμενοι πόροι  
ανά διαδικτυακό τόπο

256ΜΒ 0.66 GHZ Συνήθως 1

Πίνακας 3. Ελάχιστα μηνιαία έξοδα πολύ μικρής επιχείρησης πληροφορικής (Περίπτωση Α).

Καθαρός μισθός γραφίστα-σχεδιαστή 670€

Καθαρός μισθός προγραμματιστή-αναλυτή 670€

ΙΚΑ απασχολούμενου προσωπικού 373€ * 2 = 746€

Ενοίκιο γραφείου 350€

Δαπάνες διαφήμισης 50€

Λογαριασμοί ΔΕΚΟ 100€

Σύνολο 2.586€

Το παραπάνω κόστος γίνεται εύκολα αντιληπτό πως είναι εξαιρετικά αποτρεπτικό για μια νέα 
επιχείρηση και αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πληροφορική 
να μην απασχολούν γραφίστα ως προσωπικό αλλά να συνεργάζονται με κάποιον επαγγελματία ο 
οποίος πληρώνεται ανά έργο. Το μέσο κόστος κατασκευής ενός σκαριφήματος ιστοσελίδας που 
απαιτείται από ένα γραφίστα είναι κατ’ ελάχιστο 150€ ανά έργο. Αυτό όμως έχει αντίστοιχα μειο-
νεκτήματα καθώς ο γραφίστας, όντας ελεύθερος επαγγελματίας ασχολείται και με άλλες εργα-
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σίες και δεν ανταποκρίνεται πάντα στον ταχύτερο δυνατό χρόνο. Η παραπάνω παραχώρηση μας 
οδηγεί στον υπολογισμό μηνιαίου κόστους, το οποίο είναι αυτό που παρουσιάζεται στον πίνακα 4.

17.2.3 Έλεγχος βιωσιμότητας πολύ μικρής επιχείρησης πληροφορικής
Για να γίνει έλεγχος της βιωσιμότητας μίας πολύ μικρής επιχείρησης πληροφορικής θα πρέπει να 
εκτιμηθεί το ελάχιστο ύψος των προσδοκώμενων εσόδων της. Σημαντικό ρόλο σε αυτό, παίζουν 
οι τιμές που έχει ήδη διαμορφώσει η αγορά για την κατασκευή ιστοσελίδων και εφαρμογών για 
ευφυείς συσκευές. Συγκεκριμένα, ένας στατικός διαδικτυακός τόπος αποτιμάται πλέον στην αγορά 
κατ’ ελάχιστο 200€, μια δυναμική ιστοσελίδα κατ’ ελάχιστο 700€, ενώ ένα ηλεκτρονικό κατάστημα 
που υποστηρίζει και ηλεκτρονική παραγγελιοληψία και πληρωμή μέσω Διαδικτύου κατ’ ελάχιστο 
1.000€. Ακόμη, η κατασκευή μιας εφαρμογής για ευφυείς συσκευές σε τεχνολογίες Android αποτι-
μάται κατ’ ελάχιστο 400€, ενώ μια εφαρμογή σε τεχνολογίες iOS κατ’ ελάχιστο 500€.

Για να εμφανίσει μια επιχείρηση πληροφορικής οριακό κέρδος και να καταστεί βιώσιμη πρέπει 
ανά μήνα να αναλαμβάνει έργα αξίας κατ’ ελάχιστο 1.600€. Υπάρχουν αρκετοί συνδυασμοί που 

μπορούν να αποφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και στον πίνακα 5 καταγράφεται ένα από αυτά.

Πίνακας 4. Ελάχιστα μηνιαία έξοδα πολύ μικρής επιχείρησης πληροφορικής (Περίπτωση Β).

Καθαρός μισθός προγραμματιστή-αναλυτή 670€

ΙΚΑ απασχολούμενου προσωπικού 373€

Eνοίκιο γραφείου 350€

Δαπάνες διαφήμισης 50€

Λογαριασμοί ΔΕΚΟ 100€

Σύνολο 1.543€

Πίνακας 5. Μηνιαία οικονομική εικόνα.

Πάγια έξοδα -1.543€

Έσοδα κατασκευής δυναμικής ιστοσελίδας 700€

Κόστος γραφίστα για κατασκευή σκαριφήματος -150€

Έσοδα κατασκευής δυναμικής ιστοσελίδας 700€

Κόστος γραφίστα για κατασκευή σκαριφήματος -150€

Εφαρμογή για ευφυείς συσκευές σε τεχνολογία IOS 500€

Σύνολο 57€
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Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως μια επιχείρηση που έχει αναλάβει τρεις εργασίες ανά μήνα 
παρουσιάζει οριακά έσοδα, έχοντας υπολογίσει μόνο τα έξοδα που αφορούν αποκλειστικά στη 
λειτουργία της ως εταιρεία πληροφορικής. Δεν έχει υπολογιστεί το ποσό που απαιτείται ανά 
μήνα για τις εργοδοτικές εισφορές του υπευθύνου και απευθύνονται στον ΟΑΕΕ όπως επίσης 
και ο φόρος εισοδήματος που κυμαίνεται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και αναλογεί σε 
κάθε έργο και αποδίδεται στο τέλος κάθε έτους. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί σημαντικά υπόψη 
και ότι οι παραπάνω υπολογισμοί γίνονται σε ένα ιδεατό περιβάλλον όπου οι συναλλασσό-
μενοι εξοφλούν εφάπαξ όλο το ποσό. Η λειτουργία όμως της αγοράς τη σημερινή εποχή στην 
Ελλάδα και την Κύπρο είναι συνήθως εντελώς διαφορετική.

Η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις σε κλείσιμο ενώ όσες επιχειρήσεις 
ξεκινούν, λειτουργούν πολύ επιφυλακτικά ως προς τις νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, υπάρχουν 
πολλές περιπτώσεις έργων πληροφορικής, τα οποία ξεκινάνε αλλά δεν ολοκληρώνονται λόγω 
αδυναμίας εξόφλησης των οφειλόμενων ποσών προς την εταιρεία πληροφορικής. Η διαδι-
κασία αυτή όμως ζημιώνει πρωτίστως την εταιρεία πληροφορικής καθώς υπάρχουν έξοδα που 
προσαρμόζονται ανάλογα με το πλήθος των αναληφθέντων έργων (έξοδα φιλοξενίας server, 
κόστος γραφίστα), τα οποία πρέπει να καλύπτονται διαρκώς από την εταιρεία πληροφορικής. 
Απαιτείται η εταιρεία πληροφορικής να διατηρεί ένα οικονομικό απόθεμα για να καλύπτει όλες 
τις υποχρεώσεις που έχουν να κάνουν με τα τεχνικά μέσα. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να 
επιδιώκεται από τις εταιρείες να αναλαμβάνουν έργα που σχετίζονται με το δημόσιο τομέα, 
με ότι συμπεριλαμβάνεται ως προς την εξόφληση και την υποστήριξή τους, όπως επίσης και 
ως προς το πλήθος διαθεσιμότητας έργων προς ιδιώτες από το δημόσιο. Αποτελεί σύνηθες 
πρόβλημα των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν έργα από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, να 
έχουν ολοκληρώσει τα έργα και να τα έχουν παραδώσει προς χρήση αλλά η πληρωμή τους να 
καθυστερεί από αρκετούς μήνες έως και λίγα χρόνια.

Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω διαπιστώσεων αποδεικνύει με σαφή τρόπο πως το 
τρέχον μοντέλο λειτουργίας των επιχειρήσεων πληροφορικής στην περιφέρεια της Ελλάδος 
και στην Κύπρο δεν μπορεί να μακροημερεύσει. Παρουσιάζει μεγάλες παθογένειες ως προς 
το μοντέλο λειτουργίας του καθώς εξαρτάται από πολλούς εξωτερικούς παράγοντες, όπως είναι 
οι εξωτερικοί συνεργάτες όσο και το πλήθος των δυνητικών πελατών, τους οποίους η οικονο-
μική κρίση που μαστίζει την Ευρωζώνη τους μειώνει διαρκώς. Απαιτείται λοιπόν η εκπόνηση 
και η αφομοίωση ενός άλλου μοντέλου λειτουργίας που θα αυτοματοποιεί στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό τη λειτουργία της επιχείρησης και θα απευθύνεται σε μεγαλύτερο αριθμό δυνητικών 
πελατών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
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17.3 Μορφές εξωστρέφειας στην πληροφορική
Η εξωστρεφής επιχειρηματικότητα αποτελεί για μία επιχείρηση τη δυνατότητά της να προσεγ-
γίζει και να επεκτείνεται σε αγορές των οποίων η εμβέλεια υπερβαίνει την περιορισμένη εμβέ-
λεια της τοπικής, περιφερειακής και εθνικής αγοράς. Ιδιαίτερα, μάλιστα, επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται «φυσικά» σε νησιωτικές περιοχές (όπως είναι τόσο τα νησιά του Αιγαίου, 
η Κρήτη, η Κύπρος, κ.ά.), η εξωστρεφής επιχειρηματικότητα αποτελεί τη μοναδική ίσως διέξοδο 
για τη διατήρηση και την επέκταση του κύκλου εργασιών, ιδιαίτερα σε περιόδους ύφεσης 
και συρρίκνωσης της εσωτερικής (ή της τοπικής) ζήτησης. Ο τομέας των εταιριών πληροφο-
ρικής και σύγχρονων τεχνολογιών από αυτή την άποψη βρίσκεται σε εξαιρετικά πλεονεκτική 
θέση, έχοντας ήδη στη διάθεσή της ένα δίαυλο επικοινωνίας με τεράστιες δυνατότητες, το 
Διαδίκτυο (Morrissey, 2011). Το Διαδίκτυο μέσα από τις συσκευές που μπορεί να γίνει προσπε-
λάσιμο, αποτελεί το μέσο επικοινωνίας για τον προμηθευτή που παρέχει κάποιο προϊόν και τον 
ενδιαφερόμενο.

Ακόμα, η πληροφορική βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση σε σχέση με άλλες επιστήμες, καθώς ουσια-
στικά το μόνο που απαιτείται για να αναπτυχθούν προϊόντα είναι η ύπαρξη ενός ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Η έναρξη της επιχείρησης μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και με έδρα κάποιον 
προσωπικό χώρο του ιδιοκτήτη ενώ το αρχικό κεφάλαιο εκκίνησης είναι σχεδόν μηδαμινό καθώς 
χρειάζεται να καταβληθεί μόνο το κόστος έναρξης και το κόστος τήρησης λογιστικών βιβλίων ανά 
μήνα. Ενδεικτικά αναφέρεται, πως για την έναρξη μιας ατομικής επιχείρησης, εάν την πραγμα-
τοποιήσει ο ιδιοκτήτης, δε χρειάζεται να καταβληθεί κανένα οικονομικό αντίτιμο, ενώ ακόμα και 
η τήρηση των βιβλίων μπορεί να γίνει από τον ίδιο αρκεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και να 
παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο της φορολογίας. Για την αγορά ενός ηλεκτρονικού υπολο-
γιστή, στην περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμος, ο ενδιαφερόμενος μπορεί με ένα ποσό κοντά 
στα 800€ να αγοράσει ένα σταθερό υπολογιστή που με ορθή χρήση μπορεί να τον καλύψει για 
δύο έως τέσσερα χρόνια ενώ στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι σχετικός με το χώρο των 
υπολογιστών δεν είναι απαραίτητη η απασχόληση κάποιου εργαζόμενου εξαρχής. Οι παραπάνω 
ελάχιστες προαπαιτήσεις εκκίνησης παρουσιάζονται στον πίνακα 6.

Πίνακας 6. Έξοδα εκκίνησης επιχείρησης πληροφορικής.

Έδρα επιχείρησης
0€ - Μπορεί να είναι ακόμα και  
το σπίτι του ιδιοκτήτη.

Απαιτούμενο προσωπικό
0€ - Δε χρειάζεται απαραίτητα  
κάποιος εργαζόμενος.

Έξοδα έναρξης 0€ - Για ατομική επιχείρηση.

Έξοδα τήρησης βιβλίων 0€ - Μπορεί να το κάνει ο ιδιοκτήτης.

Έξοδα αγοράς εξοπλισμού
800€ - Εφόσον δε διαθέτει ήδη  
κάποιον υπολογιστή ο ιδιοκτήτης.
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Επίσης πρέπει να επισημανθεί πως η ύπαρξη επιχειρήσεων πληροφορικής στα νησιά του 
Αιγαίου, την Κρήτη και την Κύπρο μπορεί να υποβοηθηθεί επιστημονικά και επαγγελματικά από 
τα κατά τόπους πανεπιστήμια. Σε αρκετές από τις αναφερόμενες περιοχές υπάρχουν ακαδη-
μαϊκά ιδρύματα που σχετίζονται άμεσα με την πληροφορική σύμφωνα με τον πίνακα 7.

Η ύπαρξη των παραπάνω τμημάτων πληροφορικής μπορεί να βοηθήσει μια νέα επιχείρηση, 
αφού πρώτα έρθει σε επαφή μαζί τους, να κατανοήσει σε βάθος τις εξελίξεις που πραγματο-
ποιούνται στο χώρο των υπολογιστών παγκοσμίως. Επιπλέον, τα τμήματα μέσα από θερινά 
σχολεία και ημερίδες που πραγματοποιούν μπορούν να προσφέρουν σημαντική επιμόρ-
φωση στον ιδιοκτήτη και τα ενδεχόμενα στελέχη της επιχείρησης με στόχο τα προϊόντα που 
παράγονται να είναι πλήρως ανταγωνιστικά και σύμφωνα με τις επιταγές της επιστημονικής 
έρευνας και της αγοράς παγκοσμίως.

Σημαντικό ρόλο όμως στην εξωστρεφή επιχειρηματικότητα διαδραματίζει η δυνατότητα επικοι-
νωνίας με ενδιαφερόμενους σε όλο τον κόσμο. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η πληρο-
φορική, μέσω του Διαδικτύου, βρίσκεται σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση σε σχέση με άλλες 
επιστήμες. Είναι όμως αυτό αρκετό για μια επιχείρηση πληροφορικής; Πώς διασφαλίζονται οι 
αγοραστές από την άλλη άκρη του κόσμου πως το προϊόν που αγοράζουν θα λειτουργεί άριστα 
και δε θα τους εξαπατήσουν; Ακόμα από την άποψη της επιχείρησης πληροφορικής, πώς εκείνη 
διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή προβολή χωρίς να χάνει πολύτιμο χρόνο από την ανάπτυξη λογι-
σμικού και ότι θα λάβει τα χρήματα που της αναλογούν μετά την πώληση του προϊόντος; 

Τις παραπάνω ερωτήσεις έρχεται να τις απαντήσει ο διαδικτυακός τόπος που διαδραμα-
τίζει το ρόλο του μεσολαβητή (marketplace). Ο μεσολαβητής αποτελεί τον καθοριστικό εκείνο 
παράγοντα που θα ελέγξει ότι η υπηρεσία ή το προϊόν πληροφορικής που παρέχεται λειτουργεί 
ορθά και ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές που περιγράφονται από τον κατασκευ-

Πίνακας 7. Τμήματα Πληροφορικής σε νησιά Αιγαίου, Κύπρο και Κρήτη.

Λέσβος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα  Πολιτιστικής Τεχνολογίας  
και Επικοινωνίας

Σάμος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών  
και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Σύρος
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης  
Προϊόντων και Συστημάτων

Λευκωσία
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών  
και Μηχανικών Υπολογιστών

Λευκωσία Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Πληροφορικής

Ηράκλειο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Χανιά
Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών  
και Μηχανικών Υπολογιστών
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αστή, ενώ επιπλέον είναι εκείνος που διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή προβολή στον κατασκευ-
αστή όπως επίσης και ότι θα λάβει άμεσα το αντίτιμο της υπηρεσίας.

Οι δυνατότητες που παρουσιάζονται για την εξωστρεφή δράση των επιχειρήσεων πληροφο-
ρικής μπορούν να διακριθούν σε δύο διαφορετικούς τομείς: στα προϊόντα πληροφορικής 
που απευθύνονται σε υπολογιστές και στα προϊόντα πληροφορικής που απευθύνονται σε 
ευφυείς συσκευές. Τα προϊόντα πληροφορικής που απευθύνονται σε υπολογιστές αποτελού-
νται από ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης προϊόντων και πρόσθετα κομμάτια 
κώδικα σε ήδη διαθέσιμο ανοιχτό λογισμικό με καθορισμένες παροχές. Τα προϊόντα που απευ-
θύνονται σε ευφυείς συσκευές είναι εφαρμογές που προσθέτουν κάποια λειτουργικότητα στις 
ήδη υπάρχουσες ή εφαρμογές ψυχαγωγικού, ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 
Συγκριτικά, οι διαφορετικές επιλογές παρουσιάζονται στο σχήμα 3. Μέσα από τη χρήση των 
αναφερόμενων τεχνολογιών, μπορούν να προωθηθούν με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα 
τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, τουριστικοί προορισμοί, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, 
κ.ο.κ. Τέλος, και στις δυο περιπτώσεις, η αγορά γίνεται μέσω του διαμεσολαβητή, με εκείνον να 
παρακρατεί ένα συγκεκριμένο ποσοστό κέρδους ενώ ο κατασκευαστής πέρα από το οικονομικό 
όφελος, αναλαμβάνει και το σκέλος της υποστήριξης του προϊόντος.

17.3.1 Προϊόντα πληροφορικής για διαδικτυακούς τόπους
Οι ιστότοποι αποτέλεσαν την πρώτη ουσιαστική καινοτόμα ιδέα που αναπτύχθηκε μέσα από τη 
χρήση του Διαδικτύου. Με το πέρασμα των χρόνων αναπτύχθηκαν νεότερες γλώσσες προγραμ-
ματισμού οι οποίες με τη διαρκή αύξηση των υπολογιστικών δυνατοτήτων, μπορούσαν να 
παρέχουν περισσότερες και διαδραστικές δυνατότητες. Στη σημερινή εποχή, κάθε επιχεί-
ρηση που σέβεται τον εαυτό της οφείλει να διαθέτει έναν εταιρικό ιστότοπο και επιχειρήσεις 
που επιθυμούν να αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό οικονομικό όφελος, θα πρέπει να έχουν 
αναπτύξει ηλεκτρονικά καταστήματα για την πώληση των προϊόντων τους. Από τεχνικής 
πλευράς, οι γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται είναι ποικίλες με το μεγαλύ-
τερο όμως μέρος της αγοράς να καταλαμβάνει η php και η javascript, σύμφωνα με την W3Techs 
(W3Techs, 2009), λόγω της απλότητας και των δυνατοτήτων που προσφέρουν.

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και προώθηση των διαδικτυακών τόπων διαδραμάτισε η 
ολοένα και αυξανόμενη χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management 

Σχήμα 3. Προϊόντα πώλησης για εξωστρεφή επιχείρηση πληροφορικής.

• Θέματα διαδικτυακών τόπων
• Πρόσθετα (Plugins)
• Κομμάτια κώδικα (scripts)

• Εφαρμογές για λειτουργικό  
σύστημα iOS

• Εφαρμογές για λειτουργικό  
σύστημα Android

Διαδικτυακοί  τόποι Ευφυείς συσκευές
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System) για τις ιστοσελίδες (Mercer, 2011). Μερικά ενδεικτικά περιβάλλοντα που μπορούν 
να αναφερθούν είναι το WordPress, το Joomla και το Drupal. Ο λόγος που βρήκαν μεγάλη 
απήχηση μεταξύ των χρηστών ήταν ότι μέσα από γραφικό περιβάλλον, ο χρήστης μπορούσε 
να αλληλεπιδράσει με τη διάταξη και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Έτσι εύκολα μπορούσε 
να δημιουργήσει το δικό του διαδικτυακό τόπο χωρίς να είναι υποχρεωμένος να αγοράσει 
οποιουδήποτε είδους υπηρεσία από επιχείρηση πληροφορικής. Με την πάροδο του χρόνου 
αυξήθηκαν οι δυνατότητες του κάθε συστήματος με την εισαγωγή έτοιμων δωρεάν γραφικών 
απεικονίσεων και πρόσθετων, τα οποία εξασφάλιζαν άμεσα κάποια λειτουργικότητα στις 
ήδη υπάρχουσες, όπως π.χ. φόρμες επικοινωνίας, διαφημίσεις για δημιουργία εσόδων, κ.λπ. 
Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν να αυξηθούν άμεσα οι χρήστες Συστημάτων Διαχείρισης 
Περιεχομένου. Στον αντίποδα, οι ενδιαφερόμενοι που χρησιμοποιούσαν κάποια επιχείρηση 
πληροφορικής μειώνονταν διαρκώς με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί πτωτική τάση στις εργα-
σίες που αναλάμβανε μια επιχείρηση πληροφορικής και σχετίζονταν με την κατασκευή διαδι-
κτυακού τόπου. Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε και δημοσιεύτηκε στο W3 Techs 
(W3 Techs, 2009), το 32,8% των ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή 
Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου για την ιστοσελίδα του, με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται 
με ταχείς ρυθμούς.

17.3.1.1 Υφιστάμενα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου
To WordPress (Wordpress, 2003) αποτελεί αυτή τη στιγμή το περισσότερο χρησιμοποιούμενο 
Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου και σύμφωνα με τους συντάκτες του καλύπτει αυτή τη στιγμή 
το 18,4% των ιστοσελίδων παγκοσμίως, είτε είναι σε μορφή blog είτε είναι σε μορφή ιστότοπων. 
Βασικά χαρακτηριστικά του είναι η ιδιαίτερη απλότητα στο θέμα της εγκατάστασης, του σχεδια-
σμού και προγραμματισμού, η ευκολία με την οποία μπορεί να προσαρμοστεί ένα θέμα στο προσ-
δοκώμενο ύφος (εμπορικό, προσωπικό, τουριστικό, κ.λπ.) και η ευκολία με την οποία εξασφαλίζει 
την αυτοπροώθησή του μέσα στις μηχανές αναζήτησης. Επιπλέον, η πληθώρα χρηστών που το 
χρησιμοποιούν εξασφαλίζει τη διαρκή υποστήριξή του και η ύπαρξη πολλών πρόσθετων ανοι-
χτού κώδικα μπορούν να μετασχηματίσουν τον ιστότοπο στον ακριβή χαρακτήρα που επιθυμεί ο 
πελάτης (π.χ. ιστοσελίδα μεσιτικού γραφείου, ιστοσελίδα ταξιδιωτικού γραφείου, κ.λπ.). 

Το Joomla (Joomla, 2005) αποτελεί το πρώτο ουσιαστικό σύστημα που λανσαρίστηκε στην 
αγορά και έφερε την αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονταν μέχρι τότε οι ιστοσε-
λίδες. Αυτή τη στιγμή, το 2,9% των ιστοσελίδων παγκοσμίως είναι κατασκευασμένες σε Joomla. 
Σημαντική ώθηση στη χρήση του Joomla στο Διαδίκτυο προσέφερε το VirtueMart, το οποίο 
ουσιαστικά μετασχημάτιζε την ιστοσελίδα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων. 
Η εγκατάσταση και η χρήση του Joomla είναι περισσότερο απαιτητική από το WordPress, ενώ οι 
δυνατότητες παραμετροποίησης παρόλο που είναι εφικτές, απαιτούν περισσότερες προγραμ-
ματιστικές γνώσεις για να πραγματοποιηθούν.

Το Drupal (Drupal, 2001) ανακοινώθηκε χρονικά νωρίτερα από τις παραπάνω δύο λύσεις που 
αναφέρθηκαν, αλλά άργησε πολύ να εξελιχθεί. Αποτελεί ένα πολύ ισχυρό Σύστημα Διαχείρισης 
Περιεχομένου, το οποίο όμως απαιτεί ιδιαίτερες προγραμματιστικές γνώσεις για να παραμε-
τροποιηθεί. Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή κατέχει το 2,2% των ιστοσελίδων παγκοσμίως, 



710

Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα

αλλά αποτελεί το πιο ραγδαία αναπτυσσόμενο σύστημα από άποψη δυνατοτήτων καθώς έχει 
κατασκευαστεί για να χρησιμοποιείται από προγραμματιστές και όχι από σχεδιαστές - απλούς 
χρήστες. Η σύγκριση των τριών πιο δημοφιλών Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου παρου-
σιάζεται συνοπτικά στον πίνακα 8. 

Η απήχηση των παραπάνω εφαρμογών στους χρήστες αλλά και στις εταιρειών πληροφορικής 
οδήγησε στην περαιτέρω εξειδίκευση των παρεχόμενων συστημάτων. Αποτέλεσμα αυτού ήταν 
να αναπτυχθούν και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου ανοιχτού κώδικα που είναι προσανα-
τολισμένα στα ηλεκτρονικά καταστήματα πώλησης προϊόντων (e-Shop) με δημοφιλείς επιλογές 
να αποτελούν το OpenCart, το Magento και το ZenCart. Όλα τα προαναφερόμενα περιβάλλοντα 
είναι βασισμένα σε προκαθορισμένες εμφανίσεις βάσει ενός προτύπου στη βάση δεδομένων 
και παρέχουν όλες τις υπηρεσίες που χρειάζεται να διαθέτει ένα κατάστημα, όπως διαδραστικό 
καλάθι αγορών, προβολή κατηγοριών προϊόντων, σελίδα παρουσίασης προϊόντος, κ.λπ. 

Πρέπει να γίνει σαφές πως τα παραπάνω συστήματα, εφόσον ο χρήστης δεν είναι ιδιαίτερα απαι-
τητικός στην εμφάνιση και είναι διατεθειμένος να τα προσαρμόσει στις απαιτήσεις του, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν απευθείας μετά την εγκατάστασή τους εφόσον συμπληρωθούν όλα τα 
παραμετρικά πεδία. Για τα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου ιστοσελίδων το μόνο που 
απαιτείται είναι η χρήση ενός λογαριασμού διαχειριστή ενώ για τα ηλεκτρονικά καταστήματα 
απαιτείται η εισαγωγή συγκεκριμένων στοιχείων, όπως στοιχεία πληρωμής και διεύθυνση 
καταστήματος λόγω της κείμενης νομοθεσίας. Η χρήση τους είναι άμεσα συνδεδεμένη με την 
επιλογή ενός θέματος εμφάνισης, το οποίο αμέσως μετά την ενεργοποίησή του, λαμβάνοντας 
υπόψη τις υπάρχουσες καταχωρήσεις στη βάση δεδομένων, εμφανίζει τα δεδομένα με χρήση 
των κοινών συναρτήσεων του συστήματος διαχείρισης και των δεδομένων της βάσης.

Η παραπάνω διαδικασία οδήγησε στη μαζική υιοθέτηση των παραπάνω συστημάτων ανοι-
χτού λογισμικού και αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για τις εταιρειών πληροφορικής. Οι 
χρήστες σε όλο τον κόσμο δε χρειάζονταν πλέον κάποιον προγραμματιστή για να αναπτύξει 
εξ ολοκλήρου μια ιστοσελίδα από το αρχικό στάδιο, αλλά χρειάζονταν ένα θέμα εμφά-
νισης προσαρμοσμένο αποκλειστικά στις δικές τους επιθυμίες. Οι εταιρειών πληροφορικής 

Πίνακας 8. Σύγκριση Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου.

Παγκόσμιο 
μερίδιο 
αγοράς 

Ευκολία 
δημιουργίας 
ιστοχώρων

Απαιτήσεις 
χρήσης

Δημοφιλείς σελίδες  
που χρησιμοποιούν  
το συγκεκριμένο CMS

Wordpress 18,4% Εύκολο
Apache, 
Server, MySql

BBC America, University of 
Berlin, Πρόγραμμα Διαύγεια

Joomla 2,9% Μέτριο
Apache, 
Server, MySql

Ebay, IKEA, Pizza Ηut,  
Orange

Drupal 2,2% Εξεζητημένο
Apache, 
Server, MySql

MTV UK, Sony Music,  
Popular Science Magazine 
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μπορούσαν μέσα από το σχεδιασμό και την κατασκευή συγκεκριμένων γραφικών εμφανίσεων 
– θεμάτων ιστοσελίδων, να πωλούν τα προϊόντα τους σε όλο τον κόσμο. Τα θέματα αυτά με 
ένα κλικ προσαρμόζονταν αυτόματα στην ιστοσελίδα και αποτελούσαν τη γραφική απεικό-
νισή της. Αντίστοιχα η ίδια διαδικασία μπορούσε να πραγματοποιηθεί και σε όλα τα ηλεκτρο-
νικά καταστήματα πώλησης προϊόντων. Επιπλέον, οι ίδιες εταιρειών πληροφορικής θέλοντας 
να παρέχουν ακόμα περισσότερες λύσεις σε χρήστες σε όλο τον κόσμο ανέπτυσσαν πρόσθετα 
(plugins), τα οποία ενεργοποιούνταν στα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου με ένα κλικ 
και πρόσθεταν συγκεκριμένες λειτουργίες στις ήδη υπάρχουσες. Για παράδειγμα, υπάρχουν 
πρόσθετα που έναντι πληρωμής δίνουν τη δυνατότητα μέσα από το Wordpress να αναπτυχθεί 
μια ιστοσελίδα εξειδικευμένη για μεσιτικό γραφείο με δυνατότητα απευθείας καταχώρησης 
των στοιχείων που επιθυμεί κάποιος ενδιαφερόμενος για το ακίνητό του (επιφάνεια διαμερί-
σματος, περιοχή, τιμή, κ.λπ.). Όλα τα παραπάνω προωθούνταν-πωλούνταν μέσα από συγκεκρι-
μένες ιστοσελίδες - διαμεσολαβητές. 

Πρέπει να επισημανθεί πως κάποια εταιρεία πληροφορικής που κατασκευάζει γραφικά 
θέματα ιστοσελίδων για τις τρεις δημοφιλέστερες πλατφόρμες, έχει δυνητικούς πελάτες 
τους ιδιοκτήτες του 25% των ιστοσελίδων του Διαδικτύου. Το ποσοστό, σε πραγματι-
κούς αριθμούς είναι εξαιρετικά σημαντικό. Σύμφωνα με στατιστικά που δημοσιεύονται 
στο WorldWideWebSize (WorldWideWebSize.com, 2013), ο συνολικός αριθμός των ιστοσε-
λίδων στο Διαδίκτυο είναι δεκατέσσερα δισεκατομμύρια επτακόσια ογδόντα εκατομμύρια 
(14.780.000.000) ιστοσελίδες. Το 25% των χρηστών που χρησιμοποιεί ένα από τα τρία δημο-
φιλέστερα Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου αντιστοιχεί σε τρία δισεκατομμύρια εξακόσια 
εβδομήντα εκατομμύρια (3.670.000.000) ιστοσελίδες, οι οποίοι αποτελούν τους άμεσους ενδια-
φερόμενους στην περίπτωση που επιλεγεί η κατασκευή θεμάτων πληροφορικής για Συστήματα 
Διαχείρισης Περιεχομένου.

Κλείνοντας, με τη χρήση των παραπάνω αριθμών γίνεται εύκολα αντιληπτό πως μια επιχείρηση 
πληροφορικής που κατασκευάζει θέματα για ιστότοπους μπορεί να αποκομίσει τεράστια κέρδη 
εφόσον το θέμα είναι ελκυστικό προς τους ενδιαφερόμενους. Συγκεκριμένα, η κατασκευή μιας 
δυναμικής ιστοσελίδας σε μια επιχείρηση τοπικού χαρακτήρα θα παρέχονταν έναντι 700€. Το 
θέμα όμως της ίδιας ιστοσελίδας στην περίπτωση που πωλούνταν έναντι 30€ σε 1.000 ενδιαφε-
ρόμενους θα απέφερε στην επιχείρηση έσοδα συνολικής αξίας 30.000€. 

17.3.1.2 Διαμεσολαβητές για πώληση προϊόντων βασισμένων σε Συστήματα Διαχείρισης 
Περιεχομένου
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η διαδικασία πώλησης των προϊόντων βασίζεται στους διαμε-
σολαβητές που αναλαμβάνουν την προώθηση του παραχθέντος λογισμικού. Τα προϊόντα που 
μπορούν να πωληθούν διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 9.

Η συνεργασία με τους μεσολαβητές μπορεί να είναι είτε αποκλειστική είτε μη αποκλειστική. 
Η ουσιαστική διαφορά τους έγκειται στο αν τα θέματα ή τα κομμάτια κώδικα που αναρτά η 
επιχείρηση διατίθενται και μέσω κάποιου άλλου μεσολαβητή ή αν διατίθενται αποκλειστικά 
μέσω ενός μεσολαβητή. Ακολουθεί μια λεπτομερής ανάλυση των γνωστότερων διαμεσολα-
βητών με παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων τους, όπως επίσης και το 

WorldWideWebSize.com
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ποσοστό κέρδους που καταβάλλεται μετά από κάθε αγορά προς την εταιρεία πληροφορικής.

Το ThemeForest (ThemeForest, 2013) θεωρείται ο μεγαλύτερος διαδικτυακός μεσολαβητής 
όπου κάποιος μπορεί να αναζητήσει θέματα βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, να ανατρέξει τη 
λίστα με τους συγγραφείς και να δει αξιολογήσεις για κάθε γραφικό θέμα με σχόλια από τις 
πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Υπάρχει μεγάλο εύρος τιμών, οι οποίες καθορίζονται από 
το είδος του θέματος και τα συνοδευτικά αρχεία. Η ποικιλία θεμάτων είναι μεγάλη, παρέχεται 
αναλυτική λίστα με ερωτήσεις υποστήριξης για κάθε θέμα και επιτρέπεται η επικοινωνία απευ-
θείας με το συγγραφέα του θέματος καθώς και η υποβολή ερωτήσεων. Η υποστήριξη παρέ-
χεται από το συγγραφέα του θέματος και όχι από το προσωπικό του ThemeForest. Τα θέματα 
που διατίθενται στο ThemeForest καλύπτουν όλη την γκάμα των προϊόντων που μπορούν να 
αναπτυχθούν για ιστοσελίδες, από απλά θέματα σε κάποιο από τα τρία δημοφιλή Συστήματα 
Διαχείρισης Περιεχομένου έως και θέματα για πλατφόρμα ανάπτυξης ηλεκτρονικού καταστή-
ματος πώλησης προϊόντων σε Magento, Opencart, κ.λπ. Τα περισσότερα θέματα προσφέρονται 
με προεγκατεστημένα plugins και βιβλιοθήκες που παρέχουν συγκεκριμένες επιπλέον ενέρ-
γειες στο περιβάλλον του χρήστη.

Στο ThemeForest μια εταιρεία πληροφορικής ή κάποιος προγραμματιστής μπορεί να επιλέξει 
εάν θα πουλάει τα θέματά του αποκλειστικά μέσω αυτού του μεσολαβητή. Οι συγγραφείς 
θεμάτων που πωλούν αποκλειστικά εδώ μπορούν να κερδίσουν από το 50% έως και το 70% 
των χρημάτων από την πώληση κάθε θέματος. Το ποσοστό κέρδους καθορίζεται από το 
πλήθος των πωλήσεων που πραγματοποιούνται με το μερίδιο του 70% να επιτυγχάνεται μόλις 
η εταιρεία πληροφορικής πραγματοποιήσει πωλήσεις συνολικής αξίας 75.000$ ενώ η κατά-
θεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μπορεί να πραγματοποιηθεί οποια-
δήποτε χρονική στιγμή.

Τo Mojo Themes (Mojo Themes, 2013) αποτελεί έναν ακόμα δημοφιλή διαμεσολαβητή. Ο 
ενδιαφερόμενος χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει επιλογή από θέματα που έχουν υλοποι-
ηθεί κυρίως σε WordPress, Joomla, Magento και OpenCart. Τα πρότυπα που παρέχονται από 

Πίνακας 9. Εξωστρεφή προϊόντα πληροφορικής για διαδικτυακούς τόπους.

Θέματα διαδικτυακών 
τόπων (Themes)

Τα αρχεία εκείνα που μετατρέπουν την οπτική απεικόνιση 
του ιστότοπου (αυτό που παρουσιάζεται μόλις εισάγετε 
τη διεύθυνση στο φυλλομετρητή/browser).

Πρόσθετα (Plugins)
Τα αρχεία εκείνα που προσθέτουν κάποια λειτουργικότητα  
στις ήδη υπάρχουσες (π.χ. προσθήκη δεδομένων για την  
αποθήκευση ακινήτων σε σελίδα μεσιτικού γραφείου).

Κομμάτια κώδικα (Scripts)

Τα αρχεία εκείνα που παρέχουν μέσω κώδικα κάποια  
διασύνδεση με κάποια εξωτερική εφαρμογή (π.χ. διασύνδεση  
ιστοτόπου με σύστημα τράπεζας για απευθείας πληρωμές).  
Τα κομμάτια κώδικα μπορεί να είναι κάτι εντελώς  
διαφορετικό από τα CMS και να λειτουργούν απομονωμένα.
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τους συγγραφείς είναι υψηλής ποιότητας και η γενικότερη οργάνωση της ιστοσελίδας κρίνεται 
εύκολη ως προς το να βρει ο ενδιαφερόμενος το αντικείμενο που επιθυμεί. Μια εταιρεία 
πληροφορικής που επιθυμεί να συνεργαστεί με το Mojo Themes πουλώντας τα προϊόντα της 
έχει την επιλογή της αποκλειστικής διανομής ή όχι. Για την περίπτωση της αποκλειστικής 
διανομής, το Μοjo Themes αποδίδει ποσοστό κέρδους στο δημιουργό από 50% έως 70%, με 
το 70% να επιτυγχάνεται στην περίπτωση που γίνουν μέσα από την ιστοσελίδα δύο χιλιάδες 
πωλήσεις προϊόντων της εταιρείας πληροφορικής. Στην περίπτωση που η επιχείρηση πληρο-
φορικής επιθυμεί να διανέμει τα θέματά της και σε άλλο διαμεσολαβητή, ο δημιουργός έχει 
σταθερό ποσοστό κέρδους 25% από κάθε πώληση. Η κατάθεση του καθαρού κέρδους από τις 
πωλήσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί τη στιγμή που επιθυμεί η εταιρεία πληροφορικής στον 
τραπεζικό της λογαριασμό.

Το Buy Stock Design (Buy Stock Design, 2013) είναι μία ακόμη πηγή θεμάτων, όπου μπορεί 
κάποια επιχείρηση πληροφορικής να πουλήσει κυρίως (έτοιμες γραφιστικές συνθέσεις για 
ιστότοπους) θέματα για τα WordPress ή Joomla. Οι συγγραφείς των θεμάτων που ενδιαφέρο-
νται να συνεργαστούν με τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (Schenck, 2012) μπορούν να αποκομί-
σουν μερίδιο 50% έως 75%, ανάλογα με το πλήθος των πωλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί 
μέσω της ιστοσελίδας. Το 75% επιτυγχάνεται μετά από συνολικές πωλήσεις αξίας 250.000$ ενώ 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό πως δεν απαιτείται η ύπαρξη αποκλειστικής διάθεσης των θεμάτων 
μέσω του συγκεκριμένου μεσολαβητή. Η κατάθεση στην τράπεζα μπορεί να πραγματοποιηθεί 
οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί ο δημιουργός. 

Το Templamatic (Templamatic, 2013) είναι μία πηγή θεμάτων όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να αναρτήσουν τα θέματά τους ακολουθώντας μία πολύ απλή διαδικασία. Το Templamatic 
αποδέχεται θέματα όλων των Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου. Ο ενδιαφερόμενος δημι-
ουργεί λογαριασμό, ανεβάζει το θέμα, ορίζει ένα μοναδικό όνομα ως αναγνωριστικό και στη 
συνέχεια ορίζει την τιμή του προϊόντος. Κατόπιν, ακολουθεί η αξιολόγηση του θέματος και 
ανακοινώνεται στο χρήστη η αποδοχή ή η απόρριψή του από την ομάδα του Templamatic. Στο 
συγκεκριμένο διαμεσολαβητή, ο συγγραφέας μπορεί να ανεβάσει γραφικά θέματα για όλα τα 
Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου που διατίθενται στο Διαδίκτυο. Για την πώληση κάθε 
θέματος που πραγματοποιείται, ο δημιουργός λαμβάνει το 50% ή το 90% της αξίας. Η διαφορά 
έγκειται στο αν ο αγοραστής επέλεξε το θέμα απευθείας με επίσκεψη στην ιστοσελίδα, οπότε 
ο δημιουργός λαμβάνει το 90%. Στην περίπτωση που ο αγοραστής επισκέφτηκε την ιστοσελίδα 
μέσω κάποιου από τους συνεργάτες του διαμεσολαβητή, ο δημιουργός λαμβάνει το 50% με το 
συνεργάτη να λαμβάνει το υπόλοιπο 40%. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω Paypal και 
μπορεί να γίνει αίτημα πληρωμής από το δημιουργό μόλις πραγματοποιηθούν πωλήσεις αξίας 
100$. Τέλος, ο συγκεκριμένος διαμεσολαβητής δεν απαιτεί να πωλούνται τα θέματα αποκλει-
στικά μέσω της ιστοσελίδας.

Το BuySell WordPress (BuySell WordPress, 2011) είναι μία πηγή θεμάτων, όπου κάποιος 
μπορεί επίσης να αναρτήσει δικά του θέματα που έχουν κατασκευαστεί αποκλειστικά για το 
WordPress. Για να μπορέσει μια εταιρεία πληροφορικής να πωλήσει θέματα μέσω της συγκε-
κριμένης ιστοσελίδας πρέπει να δημιουργήσει ένα λογαριασμό και στη συνέχεια να πάρει 
έγκριση από τους διαχειριστές. Μόλις λάβει την έγκριση μπορεί να αποστείλει τα θέματά του, 
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τα οποία εφόσον εγκριθούν, εμφανίζονται στην ιστοσελίδα προς αγορά. Η προμήθεια του δημι-
ουργού για κάθε θέμα τους, το οποίο πωλείται μέσω του BuySell WordPress, εξαρτάται από 
το αν η πώληση είναι αποκλειστική ή όχι μέσω του BuySell WordPress. Αν δεν είναι αποκλει-
στική, τότε η προμήθεια είναι σταθερή και ανέρχεται στο 20% της τιμής του θέματος. Αν είναι 
αποκλειστική, τότε κυμαίνεται μεταξύ 50% - 70% ανάλογα με το συνολικό αριθμό πωλήσεων. 
Το μέγιστο ποσοστό του 70% αποδίδεται εφόσον πραγματοποιηθούν μέσω του διαμεσο-
λαβητή πωλήσεις συνολικής αξίας 75.000$. Οι πληρωμές από το BuySell WordPress γίνονται 
στην αρχή κάθε ημερολογιακού μήνα, στην περίπτωση που το υπόλοιπο του λογαριασμού του 
εκάστοτε ενδιαφερόμενου φτάσει το όριο των 100$. Έτσι, στην αρχή κάθε μήνα (1η - 5η ημέρα) 
και εφόσον το υπόλοιπο του λογαριασμού του από τον προηγούμενο μήνα ανέρχεται στα 100$, 
κατατίθεται αυτόματα στο λογαριασμό της επιχείρησης το αντίστοιχο ποσό. Εάν το υπόλοιπο 
του λογαριασμού από τον προηγούμενο μήνα δεν έχει φτάσει το ποσό των 100$, θα μετατεθεί 
στον επόμενο μήνα, μέχρι να επιτευχθεί το κατώτατο όριο καταβολής.

Το CodeCanyon (CodeCanyon, 2013) πρόκειται για μία πηγή εφαρμογών βασισμένων σε 
γλώσσες διαδικτυακού προγραμματισμού, όπου κάποιος μπορεί να πουλάει αντίστοιχα scripts 
μέσω αυτής. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι ότι αρχικά ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος θα 
πρέπει να γίνει μέλος, να διαβάσει πολύ καλά τις οδηγίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα 
του CodeCanyon και να απαντήσει στο Author Quiz. Εφόσον επιτύχει στο Author Quiz, μπορεί 
να ξεκινήσει η διαδικασία πώλησης των scripts. Τo CodeCanyon συνεργάζεται άμεσα με το 
ThemeForest και οι συγγραφείς που έχουν λογαριασμό στο ThemeForest μπορούν αυτόματα να 
αποστείλουν και προϊόντα λογισμικού και στο CodeCanyon.

Οι πληρωμές διαφοροποιούνται στην περίπτωση της αποκλειστικής πώλησης scripts με την 
περίπτωση της μη αποκλειστικής πώλησης. Κατά την αποκλειστική πώληση στο CodeCanyon, 
η προμήθεια κυμαίνεται μεταξύ 50% και 70%, με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος δε θα 
μπορεί να πουλήσει τα ίδια προϊόντα κάπου αλλού. Τo ανώτατο ποσοστό επιτυγχάνεται στην 
περίπτωση που πραγματοποιηθούν πωλήσεις συνολικής αξίας 75.000$. Στην περίπτωση της μη 
αποκλειστικής πώλησης scripts, η προμήθεια είναι σταθερή και ανέρχεται στο 33% της τιμής 
του παρεχόμενου προϊόντος. 

Το Template Sold (Template Sold, 2013) αποτελεί ένα σχετικά νέο διαμεσολαβητή, ο οποίος 
διανείμει θέματα σε HTML και WordPress. Η εγγραφή στην ιστοσελίδα επιτρέπει άμεσα στην 
εταιρεία πληροφορικής να διανείμει τα θέματα της και παρατηρείται σημαντική διαφορο-
ποίηση στο ποσοστό του κέρδους που διανέμονται στους δημιουργούς και είναι της τάξης 45% 
έως 85%. Το ποσοστό του 50% επιτυγχάνεται μόλις πραγματοποιηθούν πωλήσεις συνολικής 
αξίας 10.000$, ενώ το 85% μόλις πραγματοποιηθούν πωλήσεις συνολικής αξίας 250.000$.

Μια σύγκριση των μεσολαβητών βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών αποτυπώνεται στον 
πίνακα 10. 
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Πίνακας 10. Σύγκριση διαμεσολαβητών.

Είδη 
προϊόντων

Ποσοστό 
κέρδους
(αποκλειστική 
διανομή)

Ποσοστό 
κέρδους (μη 
αποκλειστική 
διανομή)

Το μέγιστο 
επιτυγχάνεται
(αποκλειστική 
διανομή)

ThemeForest Όλα 50% - 70% 33% 75.000$

Mojo Themes

WordPress, 
Joomla, 
Magento και 
OpenCart

50% - 70% 25%
2.000  
πωλήσεις  
προϊόντων

Buy Stock Design
WordPress 
ή Joomla

50% - 75% 50% - 75% 250.000$

Templamatic Όλα 50% ή 90% 50% ή 90% Εξαρχής

BuySell WordPress WordPress 50% - 70% 20% 75.000$

CodeCanyon Php Scripts 50% - 70% 33% 75.000$

Template Sold WordPress 45% - 85% 45% - 85% 250.000$

Ανατρέχοντας στις πληροφορίες των παραπάνω μεσολαβητών, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι 
το μόνο που χρειάζεται μια εταιρεία πληροφορικής, είναι να κατασκευάσει τα θέματα στην 
πλατφόρμα που επιθυμεί και στη συνέχεια απαιτείται απλά να επιλέξει το μεσολαβητή που 
επιθυμεί να συνεργαστεί. Κατά την επιλογή του μεσολαβητή, ο υπεύθυνος της επιχείρησης 
πρέπει να διαχωρίσει εάν επιθυμεί αποκλειστική συνεργασία με κάποιον ή όχι. Στην περίπτωση 
που επιθυμεί αποκλειστική συνεργασία, ο υπεύθυνος πληροφορικής πρέπει να πραγματο-
ποιήσει μια διαδικτυακή έρευνα για να βρει το μεσολαβητή εκείνο ο οποίος διανείμει προϊ-
όντα στην αντίστοιχη πλατφόρμα και καταγράφει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Η μέγιστη 
δυνατή επισκεψιμότητα συνεπάγεται μεγαλύτερο αριθμό δυνητικών πελατών με αποτέλεσμα 
να αυξάνεται η πιθανότητα να πραγματοποιηθεί κάποια πώληση του προϊόντος σας. Στην περί-
πτωση που ο υπεύθυνος επιλέξει τη μη αποκλειστική διανομή, κρίνεται σκόπιμο το θέμα 
να διανεμηθεί σε όλους τους διαθέσιμους μεσολαβητές για να αυξηθούν οι πωλήσεις του. 
Η μη-αποκλειστική διανομή σε αρκετούς μεσολαβητές συνεπάγεται και τη μείωση του ποσο-
στού κέρδους από κάθε πώληση. Εφόσον λοιπόν η επιχείρηση χάσει αυτό το ποσοστό κρίνεται 
απαραίτητο να πετύχει τη μέγιστη δυνατή προβολή, χρησιμοποιώντας όλους τους δυνατούς 
διαμεσολαβητές.

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιηθεί η ακόλουθη διαπίστωση σχετικά με το είδος 
των προϊόντων. Σε κάποιον ο οποίος δεν είναι γνώστης της πληροφορικής, η διαφορά μεταξύ 
γραφίστα και προγραμματιστή δεν είναι διακριτή και ιδιαίτερα στα προϊόντα που αναπτύσσει 
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ο καθένας. Αυτό που πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι πως όλοι οι παραπάνω μεσολαβητές ενδι-
αφέρονται για προϊόντα που ο αγοραστής τους, αφού καταβάλει το αντίτιμο αγοράς τους θα 
τα εγκαταστήσει και θα λειτουργούν με ένα κλικ. Ο γραφίστας παράγει κυρίως το ενδιάμεσο 
προϊόν βάσει του οποίου ο προγραμματιστής κάνει την ανάπτυξη του λογισμικού. Επομένως, 
παρόλο που δεν είναι ιδιαίτερα διακριτοί οι ρόλοι, είναι εμφανές πως για να μπορέσει κάποιος 
γραφίστας να δραστηριοποιηθεί και να αποκομίσει οικονομικό όφελος από τους παραπάνω 
διαμεσολαβητές πρέπει να γνωρίζει ή να προσλάβει κάποιον προγραμματιστή ενώ αντίθετα 
για τον προγραμματιστή, η παραπάνω διαδικασία δεν είναι απαραίτητη. Αντίθετα, ο γραφίστας 
μπορεί να κινηθεί σε άλλους μεσολαβητές πώλησης γραφιστικών προϊόντων, όπως φωτογρα-
φίες ή λογότυπα, είναι κάτι όμως που ο συγγραφέας του κεφαλαίου δεν συστήνει καθώς το 
αντίτιμο αγοράς τέτοιων προϊόντων είναι συνήθως μονοψήφιο και ο ανταγωνισμός σε παγκό-
σμιο επίπεδο είναι ακόμα μεγαλύτερος από αυτόν σε προϊόντα πληροφορικής. Ένας αξιόλογος 
γραφίστας μπορεί να αποκομίσει τεράστια οικονομικά οφέλη από την προστιθέμενη αξία 
που μπορεί να εισάγει στα προϊόντα του ένας προγραμματιστής, από το να επιλέξει την 
πώληση των προϊόντων του απευθείας σε ενδιαφερόμενους.

17.3.1.3 Μελέτη περίπτωσης - παράδειγμα πώλησης θεμάτων ιστοσελίδων
Για να μπορέσει να γίνει περισσότερο κατανοητή η δυνατότητα του κέρδους, στη συνέχεια περι-
γράφεται το παράδειγμα ενός προγραμματιστή (Themeforest, 2013) που δραστηριοποιείται σε 
έναν από τους δημοφιλέστερους διαμεσολαβητές το ThemeForest. Ο συγκεκριμένος προγραμμα-
τιστής δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο μεσολαβητή από τον Αύγουστο του 2008, η κατοικία 
του βρίσκεται στη Βιέννη της Αυστρίας και μέσα σε διάστημα πέντε χρόνων μέχρι το Μάιο του 
2013, έχει πραγματοποιήσει σχεδόν 57.000 πωλήσεις των προϊόντων του. Στο αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα έχει κατασκευάσει 40 προϊόντα που όλα αποτελούν θέματα ή πρόσθετα για ιστοσε-
λίδες. Ο συγκεκριμένος προγραμματιστής έχει επιλέξει να εξειδικευτεί και να κατασκευάζει 
θέματα και πρόσθετα για το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου WordPress. Μελετώντας τα 
έργα του, παρατηρείται ότι το κάθε θέμα για ιστοσελίδα κυμαίνεται από 20$ έως 60$, ενώ οι 
εφαρμογές κώδικα ή τα πρόσθετα από 8$ έως 20$. Αναλυτικότερα για τη μελέτη περίπτωσης, η 
περιγραφή και οι πωλήσεις του ανά προϊόν παρουσιάζονται στον πίνακα 11.

Ο συγκεκριμένος προγραμματιστής δραστηριοποιείται πέντε χρόνια επομένως πραγματο-
ποιώντας τη διαίρεση, τα έσοδα του ανά χρόνο υπολογίζονται στα 473.555$. Επίσης πρέπει 
να αφαιρεθεί και το ποσό που παρακρατείται από το μεσολαβητή για τη διαδικασία προώ-
θησης και πώλησης το οποίο είναι της τάξης του 30% για κάποιον προγραμματιστή ο οποίος 
πουλάει τα προϊόντα του αποκλειστικά μέσω αυτού του μεσολαβητή και έχει υπερβεί τις 
75.000$ σε πωλήσεις. Συνεπώς, τα χρήματα που αναλογούν στο συγκεκριμένο προγραμμα-
τιστή για τις πωλήσεις ενός χρόνου είναι 331.448$. Βάσει της τρέχουσας ισοτιμίας, όπως αυτή 
καταγράφεται στις αρχές Μαΐου του 2013 (Bank of Greece, 2008) τα ετήσια μικτά κέρδη που 
καταγράφει είναι 255.313€.
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Είδος προϊόντος
Τιμή 

αγοράς
Συνολικές 
πωλήσεις

Συνολικά 
κέρδη

Θέμα ιστοσελίδας WordPress (Enfold) 50 1437 71.850

Θέμα ιστοσελίδας WordPress (Replete) 55 1.128 62.040

Θέμα ιστοσελίδας WordPress (Incarnation) 50 574 28.700

Θέμα ιστοσελίδας WordPress (Eunoia) 50 764 38.200

Θέμα ιστοσελίδας WordPress (Choices) 45 1.950 87.750

Θέμα ιστοσελίδας WordPress (Flagship) 45 738 33.210

Θέμα ιστοσελίδας WordPress (Coherence) 45 694 31.230

Θέμα ιστοσελίδας WordPress (Sentence) 45 905 40.725

Θέμα ιστοσελίδας WordPress (Angular) 50 3.353 167.650

Θέμα ιστοσελίδας WordPress (Propulsion) 60 2.537 152.220

Θέμα ιστοσελίδας WordPress (Abundance) 55 2.267 124.685

Θέμα ιστοσελίδας WordPress (Flashlight) 55 3.708 203.940

Θέμα ιστοσελίδας WordPress (Corona) 50 1.876 93.800

Θέμα ιστοσελίδας WordPress (Coalition) 50 1.233 61.650

Θέμα ιστοσελίδας WordPress (Shoutbox) 50 1.067 53.350

Θέμα ιστοσελίδας WordPress (Velvet) 45 671 30.195

Θέμα ιστοσελίδας WordPress (upScale) 45 363 16.335

Θέμα ιστοσελίδας WordPress (BrightBox) 50 940 47.000

Θέμα ιστοσελίδας WordPress (BroadScope) 45 1.102 49.590

Θέμα ιστοσελίδας WordPress (Habitat) 40 1.391 55.640

Πίνακας 11. Μελέτη περίπτωσης δημιουργού θεμάτων ιστοσελίδας (σε $) 
(συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα).
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Πίνακας 11. Μελέτη περίπτωσης δημιουργού θεμάτων ιστοσελίδας

(σε $) (συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα).

Είδος Προϊόντος
Τιμή

αγοράς
Συνολικές 
πωλήσεις

Συνολικά 
κέρδη

Θέμα ιστοσελίδας WordPress (Avisio) 45 2.410 108.450

Θέμα ιστοσελίδας WordPress (Cleancut) 45 878 39.510

Θέμα ιστοσελίδας WordPress (Expose) 40 501 20.040

Θέμα ιστοσελίδας HTML (Expose) 15 183 2.745

Θέμα ιστοσελίδας HTML (Cleancut) 20 385 7.700

Θέμα ιστοσελίδας HTML (Elementia) 20 445 8.900

Θέμα ιστοσελίδας WordPress (Newcast) 45 3.909 175.905

Θέμα ιστοσελίδας HTML (Newcast) 20 775 15.500

Θέμα ιστοσελίδας WordPress (Display) 45 5.123 230.535

Θέμα ιστοσελίδας HTML (Newcast) 20 1.525 30.500

Θέμα ιστοσελίδας WordPress (Levitation) 40 1.444 57.760

Θέμα ιστοσελίδας HTML (Levitation) 20 533 10.660

Θέμα ιστοσελίδας WordPress (Twicet) 40 2.645 105.800

Θέμα ιστοσελίδας HTML (Twicet) 20 958 19.160

Plugin για WordPress (flexy) 15 552 8.280

Θέμα ιστοσελίδας WordPress (Cubit) 35 1.959 68.565

Θέμα ιστοσελίδας HTML (Reflect) 20 372 7.440

Θέμα ιστοσελίδας PSD 8 71 568

Σύνολο 2.367.778$
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Κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό στην εν λόγω περίπτωση να τονιστεί, ότι ο συγκεκριμένος 
προγραμματιστής πραγματοποιεί και τους τρεις ρόλους που περιγράφηκαν παραπάνω και 
ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί σε αυτόν του συντονιστή/υπευθύνου, ο οποίος αναλαμ-
βάνει να πραγματοποιήσει τις αποστολές των προϊόντων, ελέγχει τις πληρωμές και παρακο-
λουθεί τα ερωτήματα των αγοραστών για ενδεχόμενες απορίες ή βοήθεια όπου χρειάζονται. 
Στο συγκεκριμένο μοντέλο λειτουργίας μπορεί εύκολα κάποιος να διαπιστώσει ότι είναι δυσλει-
τουργικό καθώς αναλογικά ο συγκεκριμένος προγραμματιστής ολοκληρώνει ένα έργο κάθε 45 
ημέρες ενώ ο μέσος χρόνος που χρειάζεται μια επιχείρηση πληροφορικής για να ολοκληρώσει 
ένα έργο είναι περίπου 15 ημέρες. Παρόλο λοιπόν που μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί η μη 
βέλτιστη λειτουργία στο επίπεδο της παραγωγής προϊόντων, τα κέρδη που πραγματοποιεί 
η επιχείρηση είναι κατά τουλάχιστον μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερα από τα προσδοκώμενα 
έσοδα μιας επιχείρησης πληροφορικής στην Ελλάδα και την Κύπρο που δίνει έμφαση στην 
εύρεση αγοραστών από τον τοπικό χώρο.

17.3.2 Εφαρμογές για ευφυείς συσκευές
Η νέα και συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά, στην οποία μπορεί να δραστηριοποιηθεί μία τοπική 
πολύ μικρή εταιρεία πληροφορικής και να παράγει προϊόντα που θα διατίθενται σε μεγάλο 
αριθμό χρηστών σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι αυτή της δημιουργίας εφαρμογών για ευφυείς 
συσκευές (NicholsonAetal, 2010). Ως ευφυείς συσκευές ορίζονται συσκευές που διακρίνονται 
κυρίως από φορητότητα (κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες) και μπορούν μέσα από την αλληλε-
πίδραση με τον ανθρώπινο παράγοντα να προβάλουν συγκεκριμένες πληροφορίες χρησι-
μοποιώντας όλες τις τεχνολογικές δυνατότητες που διαθέτουν και σχετίζονται με υλικό και 
λογισμικό (οθόνη, κάμερα, τρέχουσα θέση).

Οι δυνατότητες που έχουν οι εφαρμογές που αναπτύσσονται για ευφυείς συσκευές πρέπει να 
γίνει σαφές πως είναι ανεξάντλητες. Ο λόγος έχει να κάνει με τη δυνατότητα τους να υπάρχει 
άμεση αλληλεπίδραση με συγκεκριμένα στοιχεία μέσω της κάμεράς τους όπως επίσης και η 
δυνατότητα ανίχνευσης μετακίνησης του ιδιοκτήτη της συσκευής σε πραγματικό χρόνο. Για το 
λόγο αυτό, όλες οι εφαρμογές που αναπτύσσονται έχουν κατακτήσει σημαντικό μερίδιο της 
αγοράς, δεν αποτελούν παιχνίδια και ενσωματώνονται στις ήδη υπάρχουσες λειτουργίες τους. 
Συγκεκριμένα, οι δυνατότητες αυτές είναι η γεωκωδικοποίηση, τα μοναδικά εικονοστοιχεία και 
η εικονική ή επαυξημένη πραγματικότητα (Wooldridge, 2011).  

17.3.2.1 Βασικά χαρακτηριστικά ευφυών συσκευών
Η γεωκωδικοποίηση έχει να κάνει με την ανίχνευση της θέσης που βρίσκεται ο χρήστης στον 
πραγματικό κόσμο και την αντιστοίχηση της μέσω των χωρικών συντεταγμένων της σε πραγμα-
τικά σημεία. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται ανίχνευση θέσης με χρήση GPS (GPS tracking) και 
υπάρχουν πολλές δημοφιλείς εφαρμογές που ήδη τη χρησιμοποιούν. Μία από αυτές έχει να 
κάνει με την ανακοίνωση σε κοινωνικά δίκτυα του μέρους όπου βρίσκεται ο ιδιοκτήτης όπως 
επίσης και την ανάρτηση των ατόμων που βρίσκεται μαζί. Μια ακόμη εφαρμογή αποτελεί η 
παρουσίαση και προώθηση των κοντινότερων προορισμών στην τρέχουσα θέση του χρήστη 
όπως είναι παραλίες, εστιατόρια ή πολιτιστικοί χώροι. Η γνωστότερη εφαρμογή παγκοσμίως 
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που χρησιμοποιεί γεωκωδικοποίηση είναι το google maps και τα δεδομένα του χρησιμοποιού-
νται από τους προγραμματιστές για την εύρεση της τρέχουσας θέσης.

Τα μοναδικά εικονοστοιχεία αποτελούν την έκφραση της άμεσης αλληλεπίδρασης της ευφυούς 
συσκευής με το ψηφιακό κόσμο. Κάθε διεύθυνση στο Διαδίκτυο αντιστοιχίζεται σε ένα μονα-
δικό εικονοστοιχείο και μπορεί να σκαναριστεί - ανιχνευτεί μέσα από την κάμερα της ευφυούς 
συσκευής. Η ανίχνευση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την προώθηση σε μια διεύθυνση στο 
Διαδίκτυο, η οποία μπορεί να αποτελεί είτε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα είτε το μέρος στο 
οποίο μπορεί ο χρήστης να αναγνώσει πληροφορίες σχετικά με μια εφαρμογή και να την κατε-
βάσει στο κινητό του. Ένα ενδεικτικό εικονοστοιχείο παρατίθεται στην εικόνα 1. 

Τέλος, ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο κομμάτι αποτελεί η εικονική και η επαυξημένη πραγματι-
κότητα. Η επαυξημένη πραγματικότητα αποτελεί το συνδετικό κρίκο της απευθείας αλληλεπί-
δρασης του πραγματικού με το ψηφιακό κόσμο. Ο χρήστης, χρησιμοποιώντας την κάμερα της 
ευφυούς συσκευής ή την τρέχουσα γεωκωδικοποίηση, μπορεί να ανιχνεύσει συγκεκριμένους 
δείκτες - markers που έχουν ανατεθεί από τον προγραμματιστή και να παρακολουθήσει συγκε-
κριμένα ψηφιακά δεδομένα να προβάλλονται πάνω στο δείκτη. Η τεχνολογία αυτή εμπλου-
τίζεται διαρκώς και με αναγνώριση συγκεκριμένων αφηρημένων προτύπων, όπως είναι το 
πρόσωπο ενός ατόμου, με στόχο την ανάγνωση γενικότερων οντοτήτων ανεξαρτήτως μικροδι-
αφορών στο επίπεδο της εμφάνισης. Η παραπάνω τεχνολογία είναι επίσης εφαρμόσιμη και σε 
σταθερούς υπολογιστές. Συγκεκριμένα παραδείγματα που μπορούν να κάνουν πιο κατανοητές 
τις δυνατότητες που προσφέρονται από αυτή την τεχνολογία είναι ο οδηγός - ξεναγός μιας 
πόλης και ένα διαδραστικό κατάστημα πώλησης προϊόντων. Στην περίπτωση του οδηγού, ο 
χρήστης μπορεί να κινείται μέσα σε μια πόλη και μόλις η ευφυής συσκευή αντιληφθεί πλησίον 
της κάποιο σημείο αναφοράς με χρήση γεωκωδικοποίησης, του προβάλει συγκεκριμένα στοι-
χεία - πληροφορίες. Παράδειγμα μπορεί να αποτελέσει ένας αρχαιολογικός χώρος, όπου μέσω 
της ψηφιακής μορφής ενός ξεναγού, θα του γίνεται η αφήγηση όλων των χρήσιμων πληροφο-
ριών του. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα της εφαρμογής παρατίθεται στην εικόνα 2. Η εφαρμογή 
του διαδραστικού ηλεκτρονικού καταστήματος έχει να κάνει με τη δυνατότητα του χρήστη 

Εικόνα 1. Ενδεικτικό μοναδικό εικονοστοιχείο.
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να «σκανάρει» με την κάμερα του τα προϊόντα, να δει αν του αρέσουν για να τα αγοράσει. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εικόνα ενός χρήστη να «δοκιμάζει» ρούχα προκει-
μένου να δει ποιο είναι εκείνο που επιθυμεί μέσα από την οθόνη του κινητού του.

Εικόνα 2. Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας. Πηγή: wikimedia.org, 2013.

Οι δύο τεχνολογίες που την τρέχουσα χρονική στιγμή κυριαρχούν στο χώρο των ευφυών 
συσκευών, είναι ο προγραμματισμός σε λογισμικό ευφυούς συσκευής Android και ο προγραμ-
ματισμός σε λογισμικό ευφυούς συσκευής iOS (Technologizer, 2013).

17.3.2.2 Διαδικτυακός μεσολαβητής εφαρμογών που χρησιμοποιούν λογισμικό 
Android - Google Play
Το Google Play, παλαιότερα γνωστό ως Android Market, είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα 
διανομής σε παγκόσμιο επίπεδο εφαρμογών που μπορούν να εγκατασταθούν σε συσκευές που 
χρησιμοποιούν λογισμικό Android. Το λογισμικό Android και το Android Market αναπτύσσο-
νται και συντηρούνται από τη Google. Βασικός στόχος του συγκεκριμένου μεσολαβητή είναι 
η προώθηση και πώληση των εφαρμογών που αναπτύχθηκαν από προγραμματιστές από όλο 
τον κόσμο. Οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες είτε δωρεάν είτε με κάποιο κόστος και μπορούν να 
μεταφορτωθούν απευθείας σε μια συσκευή Android. Αυτές οι εφαρμογές συνήθως απευθύ-
νονται σε χρήστες με βάση ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του υλικού της συσκευής τους, 
όπως ο αισθητήρας κίνησης (για κίνηση που εξαρτάται από παιχνίδια), η διαδραστική οθόνη 
όπου η κίνηση με το χέρι προσομοιώνεται σε μια κίνηση στο παιχνίδι ή μια κάμερα στο μπρο-
στινό μέρος (για OnLine κλήσεις). 

Για να δημοσιευτεί μια εφαρμογή που αναπτύχθηκε σε περιβάλλον Android στο Android 
Market (Wiley, 2012) πρέπει να προηγηθεί η διαδικασία εγγραφής και να δημιουργηθεί ένας 
λογαριασμός. Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που πρέπει να γίνουν αποδεκτοί και υπάρχει 
μια εφάπαξ χρέωση της τάξης των 25$ για τη διαδικασία της εγγραφής. Το Android Market δεν 

wikimedia.org
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έχει κάποια διαδικασία ελέγχου και έγκρισης ανάρτησης εφαρμογής όμως είναι πολύ σημα-
ντικό η εφαρμογή να υπακούει στους όρους χρήσης, διαφορετικά μπορεί να αφαιρεθεί οποι-
αδήποτε στιγμή. Ενδεχόμενη παράβαση των όρων, ανάλογα και με τη σοβαρότητα της παρά-
βασης μπορεί να οδηγήσει και στην αφαίρεση του λογαριασμού, χωρίς την καταβολή του 
ποσού της εγγραφής.

Για να πραγματοποιηθούν πωλήσεις εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί στο Android Market, 
είναι απαραίτητη η ύπαρξη λογαριασμού πληρωμής εμπόρου στη Google (Google checkout 
merchant account), που διατίθεται σε μια πληθώρα χωρών μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η 
Κύπρος. Η διαδικασία γίνεται από την αντίστοιχη διεύθυνση εγγραφής και θα σας ζητηθεί:

• Να δώσετε προσωπικές πληροφορίες της επιχείρησής σας με βάση τις οποίες θα 
μπορέσει η Google να έρθει σε επαφή μαζί σας.

• Να δώσετε πληροφορίες επικοινωνίας τις οποίες θα χρησιμοποιούν οι χρήστες - 
αγοραστές των εφαρμογών για να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σας.

• Να δώσετε χρηματοοικονομικές πληροφορίες για να πραγματοποιήσει η Google 
έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας.

• Να συμφωνήσετε με τους όρους χρήσης που παρουσιάζονται αναλυτικά στην 
ιστοσελίδα. 

Μετά από τον απαραίτητο έλεγχο και την πιστοποίηση των παρεχόμενων στοιχείων, πραγμα-
τοποιείται η ενεργοποίηση του λογαριασμού. Η υπηρεσία Google Checkout επεξεργάζεται τις 
πληρωμές και βοηθά στην προστασία από ψευδείς αγορές. Από κάθε πώληση που πραγμα-
τοποιείται μέσω αυτού του λογαριασμού αποδίδεται το 30% της τιμής της εφαρμογής στο 
Android Market και το υπόλοιπο 70% αποτελεί το καθαρό κέρδος του δημιουργού. Τα κέρδη 
από τις πωλήσεις εφαρμογών πληρώνονται σε μηνιαία βάση.

17.3.2.3 Διαδικτυακός μεσολαβητής εφαρμογών που χρησιμοποιούν λογισμικό iOS 
- AppStore
Τo AppStore αποτελεί το διαδικτυακό μεσολαβητή των εφαρμογών ευφυών συσκευών που 
αναπτύχθηκαν για εφαρμογές που χρησιμοποιούν iOS (Wooldridge Detal, 2011). Το iOS είναι 
ένα λειτουργικό σύστημα που αναπτύχθηκε από την Apple και περιέχεται σε όλες τις ευφυείς 
συσκευές και ταμπλέτες που κατασκευάζονται από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Αρχικά, η διανομή 
των εφαρμογών γινόταν από κοινού με την πλατφόρμα iTunes, η οποία ήταν αρμόδια και για τη 
διανομή τραγουδιών και πολυμεσικού υλικού. Μετά όμως τη μεγάλη ανταπόκριση που βρήκαν 
οι ευφυείς συσκευές στην αγορά, το iTunes διαχωρίστηκε και δημιουργήθηκε το ΑppStore σαν 
διαδικτυακός μεσολαβητής, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες συσκευών που χρησιμοποιούσαν 
iOS περιβάλλον και συγκεκριμένα iPod, iPhone και iPad, μπορούσαν να κατεβάσουν και να 
αγοράσουν εφαρμογές. Σταδιακά το AppStore κατακλύστηκε από εκατομμύρια εφαρμογές που 
αναπτύχθηκαν από εταιρειών λογισμικού και αποτελεί το βασικό μεσολαβητή για όσους επιθυ-
μούν να προωθήσουν τις εφαρμογές που αναπτύχθηκαν χρησιμοποιώντας περιβάλλον iOS.

Για να μπορέσει μια εταιρεία πληροφορικής να αναπτύξει εφαρμογές για iOS πρέπει να έχει 
κάποιον υπολογιστή που να είναι συμβατός και να έχει εγκατεστημένο το λειτουργικό σύστημα 
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MacOS. Η δημιουργία εφαρμογής σε περιβάλλον iOS και σε υπολογιστή εκτός MAC δεν είναι 
εφικτή εκτός και αν επιλεγεί η λύση της εγκατάστασης ενός εικονικού περιβάλλοντος MAC. 
Στην περίπτωση αυτή όμως χρειάζονται συγκεκριμένες γνώσεις πληροφορικής για να πραγ-
ματοποιηθεί ορθά η εγκατάσταση ενώ ο υπολογιστής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα υψηλών 
προδιαγραφών σε μνήμη RAM (τουλάχιστον 4GB) και επεξεργαστή (τουλάχιστον τετραπύ-
ρηνος με 2GHz ανά πυρήνα) καθώς ουσιαστικά θα λειτουργεί ταυτόχρονα σε δυο λειτουργικά 
συστήματα.

Για να μπορέσει μια εταιρεία πληροφορικής να πραγματοποιήσει πώληση προϊόντων μέσα 
στο AppStore πρέπει να ακολουθηθεί μια διαδικασία όμοια με αυτή που περιγράφηκε για το 
Android Market. Αρχικά, πρέπει να αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης που περιγράφονται 
και να καταβληθεί το ποσό των 99$ ανά έτος για τη διαδικασία της εγγραφής. Στη συνέχεια, 
αφού συμπληρωθούν όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες, η αίτηση εισέρχεται στο στάδιο 
του ελέγχου και μετά την τελική έγκριση αποκτάται μια συγκεκριμένη σελίδα προγραμμα-
τιστή στην οποία μπορεί ο χρήστης να διανείμει τις εφαρμογές που αναπτύσσει. Η σημαντική 
διαφοροποίηση σε σχέση με το Android Market είναι ότι κάθε εφαρμογή που αποστέλλεται 
πριν δημοσιευτεί υπόκειται σε μια διαδικασία ελέγχου από την Apple σχετικά με την ορθό-
τητα της λειτουργίας της και του σεβασμού των όρων χρήσης που έχουν γίνει ήδη αποδεκτοί. 
Προκειμένου η Apple να μειώσει στο ελάχιστο τις πιθανότητες να απορριφθεί μια εφαρμογή 
μιας εταιρείας πληροφορικής, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ένας οδηγός με χρήσιμες 
ερωταπαντήσεις που πρέπει να απαντηθούν πριν την αποστολή της. 

Έως το Σεπτέμβριο του 2012 ένα ποσοστό της τάξης του 30% από το τελικό κόστος μίας εφαρ-
μογής παρακρατούνταν μετά την αγορά από το AppStore ενώ το υπόλοιπο 70% αποδιδόταν 
στο δημιουργό της. Σύμφωνα με την Macstories (Macstories, 2013) το ποσό αυτό σταδιακά 
διαφοροποιήθηκε με το ποσοστό που παρακρατείται να ανέρχεται στο 40% πλέον ενώ στο 
δημιουργό να αποδίδεται το 60%. Τέλος,η είσπραξη του ποσού μπορεί να γίνει οποιαδήποτε 
στιγμή το επιθυμεί ο δημιουργός, δίνοντας τη σχετική εντολή μέσω του περιβάλλοντος διαχεί-
ρισης λογαριασμού.

17.3.2.4 Οικονομικά οφέλη μέσα από την ανάπτυξη εφαρμογών για ευφυείς συσκευές
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον κατασκευαστή των εφαρμογών, να ξεκαθαριστεί εξαρχής ποιος 
είναι ο στόχος του και τι επιδιώκει να αποκομίσει με την ανάρτηση εφαρμογών στους διαδι-
κτυακούς μεσολαβητές. Αποτελεί συνήθη πρακτική οι πρώτες εφαρμογές που αναπτύσσει, να 
παρέχονται δωρεάν. Στόχος είναι ο συγκεκριμένος προγραμματιστής να γίνει δημοφιλής και να 
αποκτήσει σταθερό αριθμό χρηστών που θα επισκέπτονται τη σελίδα του και θα κατεβάζουν τις 
εφαρμογές του. Ένας προγραμματιστής μέσα από την ανάπτυξη εφαρμογών, μπορεί να αποκο-
μίσει έσοδα με τους ακόλουθους τρόπους όπως παρουσιάζονται γραφικά και στο σχήμα 4:

• Πώληση της αρχικής έκδοσης της εφαρμογής.

• Πώληση αναβαθμίσεων μετά από δωρεάν διανομή της αρχικής εφαρμογής.

• Πώληση εικονικών προϊόντων μέσα από την εφαρμογή.

• Υπηρεσίες κινητής διαφήμισης για τοποθέτηση διαφημίσεων εντός της εφαρμογής.
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Σχήμα 4. Τρόποι δημιουργίας κέρδους από εφαρμογές για ευφυείς συσκευές.

Ως εικονικά προϊόντα στις εφαρμογές για ευφυείς συσκευές ορίζονται τα αγαθά εκείνα τα οποία 
πωλούνται μέσω της εφαρμογής στους χρήστες. Ενδεικτικά αναφέρονται προϊόντα, όπως η 
ανανέωση του χρόνου παιχνιδιού ή η βελτίωση του εξοπλισμού που διαθέτει ο χρήστης σε ένα 
ψυχαγωγικό παιχνίδι. Με αυτό τον τρόπο η ίδια η εφαρμογή δημιουργεί κέρδος στον εαυτό 
της. Για το λόγο αυτό, οι προγραμματιστές των ευφυών συσκευών έχουν ως άμεσο στόχο τη 
δημιουργία εθισμού των χρηστών στην εφαρμογή που έχουν αναπτύξει, με απώτερο στόχο την 
αγορά εικονικών προϊόντων που αποφέρουν άμεσο οικονομικό όφελος στον προγραμματιστή.

Ο συγκεκριμένος τομέας πώλησης αποτελεί ένα χώρο ενδελεχούς μελέτης από διάφορες εται-
ρείες στατιστικών αναλύσεων. Πριν καθοριστεί η τιμή πώλησης μιας εφαρμογής είναι πολύ 
σημαντικό να γίνει έρευνα για τα ανταγωνιστικά προϊόντα, να βρεθούν τα κοινά σημεία και τα 
σημεία υπεροχής ή έλλειψης της εφαρμογής που αναπτύσσεται. Μέσα από αυτή τη διαδικασία 
πρέπει να καθοριστεί ο τρόπος που μπορεί να δημιουργήσει έσοδα και στην περίπτωση που 
επιλεγεί η εφαρμογή να πωλείται προς κάποιο αντίτιμο, το οποίο να είναι ίσου ή χαμηλότερου 
επιπέδου από τις ανταγωνιστικές εφαρμογές. Οι κατασκευαστές δεν πρέπει να ξεχνάνε πως 
στόχος τους είναι να πραγματοποιήσουν μεγάλο αριθμό πωλήσεων με έστω χαμηλότερη τιμή 
και όχι μικρό αριθμό πωλήσεων με υψηλότερη τιμή.

• Πώληση χώρου διαφημίσεων μέσα στην εφαρμογή απευθείας στους ενδιαφερόμενους.

• Πώληση έκδοσης με περισσότερο πλούσια χαρακτηριστικά μέσα από τη διανομή 
της δωρεάν αρχικής κατάστασης.
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Κλείνοντας, αναφέρεται πως υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν για την ανάπτυξη εφαρμογών σε ευφυείς συσκευές. Ενδεικτικά αναφέρεται η πλατφόρμα 
που απευθύνεται σε BlackBerry (RIM), σε webOS (Palm), σε Windows Phone 7 και Symbian. Έχοντας, 
όμως ως βασική αρχή ότι το συγκεκριμένο κεφάλαιο πρέπει να παρουσιάσει τις καλύτερες δυνατές 
επιλογές για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα σε επιχειρήσεις πληροφορικής, αναλύθηκαν εκτε-
νέστερα οι δύο δημοφιλέστερες πλατφόρμες που κατέχουν το 90% (Technologizer, 2013) των 
συσκευών σε όλο τον κόσμο, την πλατφόρμα Android και την πλατφόρμα iOS.

17.3.2.5 Μελέτες περίπτωσης εφαρμογών ευφυών συσκευών
Για να μπορέσουν να αναδειχτούν οι οικονομικές δυνατότητες που παρουσιάζονται σε κάποια 
επιχείρηση που έχει στόχο να στοχεύσει στην ανάπτυξη εφαρμογών σε ευφυείς συσκευές 
πρέπει να παρουσιαστούν οι βέλτιστες περιπτώσεις. Στο υποκεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν 
τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις, τουλάχιστον μια από κάθε τεχνολογία τα κέρδη των οποίων 
παρουσιάζονται στον πίνακα 12.

Πίνακας 12. Κέρδη εφαρμογών μελετών περίπτωσης ευφυών συσκευών.

Summly (iOS) 23.000.000€ εφάπαξ

Swiftkeykeyboard (Android) 1.000.000€ ανά μήνα

Minecraft (Android) 5.500.000€ ανά μήνα

Μεγάλη αίσθηση στο χώρο της πληροφορικής προκάλεσε η είδηση ότι το 2013 η Yahoo 
αγόρασε έναντι ποσού τριάντα εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου είκοσι τρία εκατομμύρια 
ευρώ), μια εφαρμογή με το όνομα Summly (NewsIt, 2009) από ένα δεκαεπτάχρονο προγραμ-
ματιστή. Ο συγκεκριμένος προγραμματιστής υλοποίησε μια ιδέα που είχε και αφορούσε στην 
αυτοματοποιημένη δημιουργία μιας περίληψης ενός άρθρου κατά τη διάρκεια πλοήγησης 
μέσω συσκευών που χρησιμοποιούν iOS. Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρεχόταν δωρεάν για 
διάστημα δύο ετών και είχε αποκτήσει περίπου δύο εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο. Η 
Yahoo αγοράζοντας την εφαρμογή απέκτησε όλα τα πνευματικά δικαιώματα και τη δυνατότητα 
εμπορικής της εκμετάλλευσης ενώ αντίστοιχα επιδίωξε να εντάξει τον προγραμματιστή στην 
ομάδα των προγραμματιστών της.

Ένα ακόμη πολύ σημαντικό παράδειγμα αποτελεί η εφαρμογή Swiftkey keyboard (Google Play, 
2013), που προσφέρεται για τους χρήστες Android συσκευών. Η συγκεκριμένη εφαρμογή αντι-
καθιστά το υπάρχον εικονικό πληκτρολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη και του προσθέτει ένα 
είδος νοημοσύνης, μέσα από το οποίο η συσκευή αντιλαμβάνεται την αλληλουχία των λέξεων 
και πραγματοποιεί προβλέψεις λέξεων και διορθώσεις στο υπάρχον κείμενο σας. Η συγκεκρι-
μένη εφαρμογή χαρακτηρίζεται από την ευχρηστία της και αναβαθμίζεται διαρκώς από την 
εταιρεία που την ανέπτυξε με τελευταία αναβάθμιση στις 26 Μαρτίου του 2013. Στο οικονο-
μικό σκέλος η εφαρμογή πωλείται έναντι αντιτίμου 1,99€ και στατιστικά πραγματοποιεί ένα 
έως πέντε εκατομμύρια πωλήσεις το μήνα. Συνεπώς, στην περίπτωση που λάβουμε υπόψη μας 
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τη χείριστη περίπτωση, η εταιρεία κάθε μήνα αποκομίζει από αυτήν την εφαρμογή το ποσό 
του ενός εκατομμυρίου ευρώ περίπου.

Άλλο σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τις εταιρείες πληροφορικής 
είναι ότι οι ευφυείς συσκευές, λόγω της φορητότητάς τους, παίζουν σημαντικό ρόλο στη ψυχα-
γωγία και τη διασκέδαση. Ο λόγος είναι ότι τα μικρά κομμάτια ελεύθερου χρόνου που υπάρχουν 
κατά τη διάρκεια μιας ημέρας μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα ευχάριστα και διασκεδαστικά με τη 
χρήση μιας ψυχαγωγικής εφαρμογής που θα απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Ένα τέτοιο χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εφαρμογή Minecraft (Google Play, 2013), που έχει αναπτυ-
χθεί σε περιβάλλον Android. Η συγκεκριμένη εφαρμογή παρέχει ένα ψηφιακό κόσμο μέσα στον 
οποίο ο παίχτης μπορεί να κατασκευάσει κτίσματα και να δημιουργήσει αντικείμενα. Ενδιαφέρον 
κομμάτι του εν λόγω παιχνιδιού αποτελεί η δυνατότητα να παίξουν ταυτόχρονα παραπάνω 
από ένας παίχτες χρησιμοποιώντας τις συσκευές τους, καθιστώντας το ιδιαίτερα ελκυστικό σε 
ομάδες ατόμων. Η συγκεκριμένη εφαρμογή αναβαθμίζεται διαρκώς και προσθέτει δυνατότητες 
και λειτουργίες στον παίχτη με στόχο να διατηρήσει τους παλιούς και να προσελκύσει νέους. Το 
κόστος αγοράς της εφαρμογής αποτιμάται στα 5,49€ και πραγματοποιεί μηνιαία ένα έως πέντε 
εκατομμύρια πωλήσεις. Αντίστοιχα με την προηγούμενη μελέτη περίπτωσης, τα έσοδα στη 
χείριστη περίπτωση είναι της τάξης των πεντέμισι εκατομμυρίων ευρώ ανά μήνα.

Από τις τρεις παραπάνω μελέτες περίπτωσης που παρουσιάστηκαν γίνεται εύκολα αντιληπτό 
ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο κέρδους στην πώληση εφαρμογών για ευφυείς συσκευές. Δεν 
πρέπει όμως να παραληφθεί πως τα παραδείγματα αποτελούν τις βέλτιστες δυνατές περιπτώ-
σεις και ότι ο μέσος όρος απέχει αρκετά από τα παραπάνω ποσά. Επιπλέον, πρέπει να είναι 
ξεκάθαρο σε κάθε εταιρεία πληροφορικής ότι οι δύο αυτές τεχνολογίες δεν είναι συμβατές 
μεταξύ τους και κάθε μια απαιτεί συγκεκριμένες προγραμματιστές γνώσεις για να μπορέσει 
να αναπτυχθεί μια εφαρμογή. Συνήθης πρακτική αποτελεί οι εταιρείες πληροφορικής πολύ 
μικρού έως μικρού μεγέθους να επιλέγουν μία από τις δύο διαθέσιμες πλατφόρμες και να 
επικεντρώνονται στην ανάπτυξη εφαρμογών αποκλειστικά σε αυτές.

17.3.2.6 Συμπεράσματα ανάπτυξης εφαρμογών σε ευφυείς συσκευές
Σε αυτό το σημείο, είναι χρήσιμο να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα μιας ενδιαφέρουσας 
έρευνας που δημοσιεύτηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους ιστοτόπους παγκοσμίως που ασχο-
λούνται με το χώρο της ανάπτυξης λογισμικού (Web Designer Depot, 2010), παρουσιάζει την 
εξαγωγή συγκεντρωτικών στοιχείων από συγκεκριμένες υποπεριπτώσεις ενασχόλησης εται-
ρειών πληροφορικής με την κατασκευή εφαρμογών για ευφυείς συσκευές.

Όσον αφορά το αγοραστικό κοινό στο οποίο απευθύνεται η εφαρμογή, για την περίπτωση του 
λειτουργικού συστήματος iOS, υπάρχουν ήδη διαθέσιμες περίπου οκτακόσιες σαράντα χιλι-
άδες εφαρμογές στο AppStore, έχουν πραγματοποιηθεί ήδη περίπου σαράντα δισεκατομμύρια 
εγκαταστάσεις εφαρμογών σε συσκευές iOS και έχουν ήδη ενεργοποιηθεί περίπου πεντα-
κόσια εκατομμύρια συσκευές σε όλο τον κόσμο. Από την πλευρά του Android είναι διαθέσιμες 
περίπου οκτακόσιες χιλιάδες εφαρμογές στο Google Play, έχουν πραγματοποιηθεί τριάντα δισε-
κατομμύρια εγκαταστάσεις εφαρμογών σε συσκευές Android και έχουν ενεργοποιηθεί επτα-
κόσια πενήντα εκατομμύρια εφαρμογές σε όλο τον κόσμο. Τα παραπάνω στατιστικά παρουσιά-
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ζονται στον πίνακα 13.

Συμπεραίνεται αμέσως με βάση τα παραπάνω στοιχεία ότι οι χρήστες iOS συσκευών είναι 
λιγότεροι σε αριθμό, όμως είναι πολύ περισσότερο δραστήριοι στο χώρο της αγοράς και 
εγκατάστασης συσκευών από το ΑppStore. Επίσης συγκρίνοντας τις πέντε κορυφαίες εφαρ-
μογές στους δύο διαδικτυακούς μεσολαβητές παρατηρείται πως οι τρεις προέρχονται από τον 
ίδιο κατασκευαστή και αποτελούν διαφορετική υλοποίηση ανάλογα με την τεχνολογία που 
κατασκευάστηκαν.

Με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία κάθε εφαρμογής για ευφυή συσκευή έχει 35% 
πιθανότητα να δημιουργήσει κέρδος από ένα έως πεντακόσια ευρώ στον κατασκευαστή της. 
Ακόμα το 14% των προγραμματιστών έχει μηνιαίο κέρδος της τάξης των πεντακοσίων έως 
χιλίων δολαρίων ενώ το 13% έχει μηνιαίο κέρδος της τάξης των χιλίων έως πέντε χιλιάδων 
δολαρίων. Μεγάλα κέρδη της τάξης άνω των δέκα χιλιάδων δολαρίων ανά μήνα καταγράφει το 
7% των προγραμματιστών με το εύρος όμως του κέρδους να διαφέρει κατά πολύ καθώς υπάρ-
χουν εταιρείες που καταγράφουν κέρδη εκατομμυρίων όπως παρατηρήθηκε στις μελέτες περι-
πτώσεων που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός ότι υπάρχει ένα 
μεγάλο ποσοστό κατασκευαστών (25%), το οποίο δεν αποκομίζει κανένα απολύτως κέρδος από 

Πίνακας 13. Στατιστικά συσκευών iOS και Android.

iOS Android

Πλήθος διαθέσιμων εφαρμογών 840.000 800.000

Πλήθος εγκαταστάσεων εφαρμογών 40.000.000.000 30.000.000.000

Πλήθος συσκευών παγκοσμίως 500.000.000 750.000.000

Διάγραμμα 1. Ποσοστό εσόδων ανά εφαρμογή.
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τις εφαρμογές του. Τα παραπάνω ποσοστά παρουσιάζονται στο διάγραμμα  1. 

Το ποσοστό του 25% που δεν έχει αποκομίσει κανένα κέρδος από την εφαρμογή είναι αρκετά  
υψηλό για να μη ληφθεί υπόψη. Μια εφαρμογή για να μπορέσει να ξεχωρίσει και να 
αποφέρει κέρδη πρέπει να είναι ιδιαίτερα φιλική προς το χρήστη, καινοτόμα, έξυπνη και 
αν είναι δυνατόν να εισάγει κάτι καινούργιο στην αγορά. Μια εφαρμογή, η οποία δεν είναι 
καλοσχεδιασμένη και αποτελεί άλλη μια από τις πολλές που είναι διαθέσιμες προς εγκατά-
σταση, είναι με μεγάλη πιθανότητα καταδικασμένη να αποτύχει. 

Από την πλευρά των χρήσιμων συμπερασμάτων που εξάγονται από την έρευνα αυτή, αξίζει 
να σημειωθεί ότι υπάρχει ραγδαία αύξηση στις πληρωμές που πραγματοποιούνται εκ μέρους 
του ΑppStore, καθώς τον Ιανουάριο του 2012 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές αξίας τεσσάρων 
δισεκατομμυρίων ευρώ ενώ 14 μήνες μετά το Μάρτιο του 2013 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές 
αξίας οκτώ δισεκατομμυρίων ευρώ. Ακόμα αξίζει να σημειωθεί πως οι προγραμματιστές που 
τους τίθεται η ερώτηση για το μέσο κόστος κατασκευής, απαντούν πως η ανάπτυξη εφαρμογών 
σε iOS είναι κατά 21% ακριβότερη από ότι σε Android. Σχετικά με το χρόνο κατασκευής μιας 
εφαρμογής και στις δυο πλατφόρμες το 39% απάντησε πως απαιτείται από έναν έως τρεις 
μήνες, το 34% διάστημα μικρότερο των τριών μηνών ενώ το 28% διάστημα μεγαλύτερο των 
τριών μηνών. 

Το επόμενο μεγάλο βήμα που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο χώρο των ευφυών συσκευών 
είναι η υλοποίηση μιας ενιαίας βιβλιοθήκης, η οποία θα υποστηρίζει τον από κοινού προγραμ-
ματισμό σε ευφυείς συσκευές χωρίς να χρειάζονται διαφορετικές γνώσεις όπως αυτές αναφέρ-
θηκαν παραπάνω. Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, έχουν ανακοινωθεί διάφορα πλαίσια που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τα οποία όμως παρέχονται έναντι κάποιου αντιτίμου, υπάρχουν 
όμως και κάποιες περιπτώσεις λογισμικού ανοιχτού κώδικα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 
εξαιρετικά αποτελέσματα.

Η βιβλιοθήκη που διαφαίνεται ότι θα ξεχωρίσει στο μέλλον θα ενθυλακώνει όλες τις διαθέσιμες 
πλατφόρμες στις οποίες λειτουργούν οι ευφυείς συσκευές και θα ονομάζεται jQuerymobile. 
Αξίζει να αναφερθεί πως η jQuery αποτέλεσε μια επανάσταση και στο χώρο του διαδικτυακού 
προγραμματισμού σε ιστοσελίδες, καθώς υποβοηθούσε τον προγραμματιστή να πραγματο-
ποιήσει με μία γραμμή κώδικα διαδικασίες που παλαιότερα απαιτούσαν δεκάδες γραμμές. Για 
το λόγο αυτό οι προσδοκίες που υπάρχουν από τους προγραμματιστές είναι μεγάλες, σίγουρα 
όμως σε αυτό το στάδιο δεν είναι στο επίπεδο που θα επιθυμούσαν. Αποτελεί όμως κοινά 
αποδεκτό γεγονός πως έχουν τεθεί οι βάσεις για να πραγματοποιηθεί η μετάβαση καθώς ήδη 
έχουν ανακοινωθεί εργαλεία που με λίγα κλικ επιτρέπουν την εισαγωγή ενός θέματος εμφά-
νισης σε ευφυείς συσκευές, το «σύρσιμο» (drag-and-drop) αντικειμένων σε μια οθόνη εξομοί-
ωσης όπως επίσης και την άμεση διασύνδεση τους με βάση δεδομένων. Οι λειτουργίες αυτές 
μέχρι στιγμής φτάνουν στο σημείο να μπορούν να ενθυλακώσουν μια ιστοσελίδα η οποία θα 
προβάλλεται με τον ίδιο τρόπο σε διαφορετικές συσκευές.
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17.4 Ιδεατή πρακτική ανάπτυξης λογισμικού σε εταιρεία  
πληροφορικής που στοχεύει σε εξωστρεφή δράση 
Συνοψίζοντας όλες τις παραπάνω πληροφορίες γίνεται εύκολα αντιληπτό πως μέσα από το 
χώρο των νέων τεχνολογιών υπάρχουν σημαντικότατες δυνατότητες εξωστρέφειας με μεγάλο 
οικονομικό όφελος. Δεν πρέπει όμως να παραληφθεί πως σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
παίζει η όσο το δυνατό μεγαλύτερη εξειδίκευση των μελών που θα συμμετέχουν στην εταιρεία. 
Στην πράξη αυτό σημαίνει πως για να μπορέσουν οι εταιρείες πληροφορικής να ξεχωρίσουν 
στον κλάδο και να ανταγωνιστούν άλλες επιχειρήσεις παγκοσμίως, πρέπει να επιδιώξουν τη 
μέγιστη δυνατή εξειδίκευση σε συγκεκριμένο τομέα. Στον Ελλαδικό χώρο κυρίως και ιδιαίτερα 
στην περιφέρεια, μια επιχείρηση πληροφορικής αναγκαστικά πρέπει να καλύψει όλους τους 
δυνατούς τομείς για να μπορέσει να επιβιώσει και να αποκομίσει κάποιο κέρδος. Παγκοσμίως, 
η παραπάνω λογική διαφοροποιείται καθώς για να ξεχωρίσει ένα προϊόν σε παγκόσμιο επίπεδο 
πρέπει να διαφέρει ποιοτικά σε μεγάλο βαθμό από τον προσφερόμενο μέσο όρο.

Επιπλέον, πέρα από την επιλογή του γεωγραφικού χώρου στον οποίο θα απευθυνθεί η επιχεί-
ρηση, πρέπει να αποτυπωθεί ένα συγκεκριμένο μοντέλο, το οποίο θα ακολουθηθεί κατά τη 
διάρκεια ανάπτυξης ενός προϊόντος πληροφορικής. Το μοντέλο αυτό θα βασίζεται στη μέγιστη 
δυνατή αυτοματοποίηση των διαδικασιών, στην ανάπτυξη και χρήση επαναχρησιμοποιού-
μενου κώδικα με πολλές δυνατότητες προσαρμογής μεταξύ των διαφόρων προϊόντων καθώς 
και στην εξάλειψη τυχόν κενών διαστημάτων στην ανάπτυξη ξεχωριστών προϊόντων. 

17.4.1 Παρουσίαση βέλτιστης πρακτικής ανάπτυξης λογισμικού
Το ιδεατό μοντέλο λειτουργίας μιας επιχείρησης πληροφορικής πρέπει να αφομοιώσει στις διαδι-
κασίες του δύο βασικές αρχές που αναφέρθηκαν παραπάνω και αποτυπώνονται στο σχήμα 5.

Σχήμα 5.  Ιδεατό μοντέλο ανάπτυξης λογισμικού σε εταιρεία πληροφορικής.
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Στη μελέτη περίπτωσης ενός έργου που σχετίζεται με την κατασκευή ενός προϊόντος πληρο-
φορικής, ο υπεύθυνος της επιχείρησης πρέπει αρχικά να καταστήσει σαφές ποιο είναι το έργο, 
ποιες είναι οι ανάγκες που επιδιώκει να καλύψει, ποιες είναι οι ομάδες-στόχοι στις οποίες 
απευθύνεται για την αγορά του και ποιο θα είναι το εκτιμώμενο όφελος για τις ομάδες μετά 
την αγορά του. Στη συνέχεια, τα παραπάνω θα δοθούν στον προγραμματιστή ο οποίος μελε-
τώντας αυτά τα στοιχεία θα εκπονήσει τις λειτουργικές απαιτήσεις που πρέπει να διαθέτουν 
οι υποδομές πληροφορικής για να καλύψουν την εφαρμογή. Σε αυτή την περίπτωση σε επικοι-
νωνία με τον υπεύθυνο πρέπει να καθορίσει αν οι υπάρχουσες υποδομές μπορούν να καλύ-
ψουν το έργο ή απαιτείται η προμήθεια νέων. 

Στη συνέχεια, ο σχεδιαστής καλείται να πραγματοποιήσει όλο το σχεδιαστικό κομμάτι του 
έργου. Ο σχεδιαστής πρέπει να διαμορφώσει ένα γραφικό περιβάλλον το οποίο θα είναι ιδιαί-
τερα φιλικό στις ομάδες-στόχους που τέθηκαν από τον υπεύθυνο και να λάβει υπόψη στο 
σχεδιασμό του όλες τις λειτουργικές απαιτήσεις που δόθηκαν από τον προγραμματιστή. Μόλις 
ολοκληρώσει το γραφικό σχεδιασμό, τα προϊόντα που δημιούργησε θα χρησιμοποιηθούν από 
τον προγραμματιστή, με στόχο να κατασκευαστεί η τελική μορφή του έργου. Ο προγραμματι-
στής πρέπει να υλοποιήσει το έργο χωρίς καμία διαφοροποίηση από αυτή που δόθηκε από το 
γραφίστα για να επιτύχει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Το τελευταίο στάδιο της παραπάνω διαδικασίας, εμπεριέχει το λεπτομερή έλεγχο από το συντο-
νιστή υπεύθυνο, ο οποίος καλείται να πάρει την ευθύνη έγκρισης του έργου και αποστολής προς 
τους διαμεσολαβητές ή τον περαιτέρω εμπλουτισμό του σε κάποιο από τα ενδιάμεσα στάδια. 
Είναι όμως ιδιαίτερα σημαντικό για την παραγωγικότητα της επιχείρησης, η προώθηση του έργου 
σε ένα από τα προηγούμενα στάδια να γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αφού πρώτα κατα-
γραφεί το λάθος που οδήγησε στην επαναπροώθηση με στόχο να αποφευχθεί σε επόμενο έργο.

Οι βασικές διαφορές της παραπάνω πρακτικής σε σχέση με αυτή που εφαρμόζεται σήμερα, 
εμφανίζονται στα σημεία της μείωσης των βημάτων που απαιτούνται και στην εισαγωγή της 
ανάλυσης των λειτουργικών απαιτήσεων από την αρχή για να αποτελέσουν οδηγό για τα μετέ-
πειτα βήματα. Οι λειτουργικές απαιτήσεις, εφόσον δε διαμορφώνονται από την επιθυμία 
κάποιου πελάτη τοπικά αλλά από το συντονιστή της επιχείρησης, μπορούν να είναι ιδιαίτερα 
σαφείς και περιγραφικές. Επιπλέον, βασική διαφορά αποτελεί ο εντοπισμός και η ανάλυση των 
ομάδων – στόχων από τα αρχικά στάδια, καθώς η ανάλυση του προφίλ τους θα βοηθήσει ιδιαί-
τερα το γραφίστα και τον προγραμματιστή να επιτελέσουν το έργο τους στο βέλτιστο βαθμό.

17.4.2 Διαδικασία εφαρμογής βέλτιστης πρακτικής ανάπτυξης λογισμικού 
και ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης συνεργατών
Στόχος είναι μέσα από αυτό το μοντέλο κάθε στιγμή να υπάρχει εργασία η οποία πρέπει να 
ολοκληρωθεί από τις αρμόδιες οντότητες και να μην υπάρχουν ενδεχόμενα κενά διαστήματα. 
Επιπλέον, ο διαχωρισμός της κατασκευής του έργου σε διακριτές φάσεις διευκολύνει τις σχετι-
ζόμενες οντότητες αφού κάθε βήμα που πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται δε θα επανέλθει 
αργότερα, δημιουργώντας χρονική καθυστέρηση σε όλους. Για να μπορέσει όμως να επιτευ-
χθεί ο προσδοκώμενος στόχος πρέπει ο υπεύθυνος της επιχείρησης να θέτει αυστηρά κριτήρια 
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που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διάρκεια των βημάτων και η κάθε οντότητα θα πρέπει 
να είναι σε θέση να «απαντήσει» στις συγκεκριμένες ερωτήσεις που παρατίθενται παρακάτω:

Για το 1ο βήμα: 

• Είναι σαφής ο ακριβής στόχος του έργου που θα υλοποιηθεί;

• Ποιες είναι οι ομάδες-στόχοι που απευθύνεται το έργο;

• Ποιος είναι ο προσδοκώμενος χρόνος ολοκλήρωσης του έργου σύμφωνα με τις 
δυνατότητες του σχεδιαστή και του προγραμματιστή;

• Ποιο είναι το οικονομικό όφελος που υπολογίζεται να αποκομιστεί από το έργο;

• Το  οικονομικό όφελος σε συνάρτηση με το χρόνο ολοκλήρωσης έχει θετικό πρόσημο;

Για το 2ο βήμα: 

• Είναι σαφής η περιγραφή του έργου που πρέπει να αναλυθεί ή πρέπει να επιδιω-
χθεί επικοινωνία με το συνεργάτη του 1ου βήματος;

• Η περιγραφή του έργου μπορεί να εξάγει σαφείς λειτουργικές απαιτήσεις;

• Ο σχεδιασμός της βάσης για την αποθήκευση των δεδομένων μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό;

• Οι λειτουργικές απαιτήσεις που αποτυπώθηκαν ταιριάζουν με τα προφίλ των χρηστών 
του προϊόντος;

• Οι λειτουργικές απαιτήσεις που θα κληθεί ο γραφίστας να υλοποιήσει σχεδιαστικά 
έχουν αποτυπωθεί ορθά και έχουν προβλεφθεί όλες οι περιπτώσεις;

• Μπορούν οι υπάρχουσες υποδομές πληροφορικής να καλύψουν την ορθή λειτουργία 
του έργου;

Για το 3ο βήμα: 

• Είναι σαφής η περιγραφή του έργου που πρέπει να σχεδιαστεί ή πρέπει να επιδιω-
χθεί επικοινωνία με το συνεργάτη του 1ου βήματος;

• Υπάρχει κάποια σύγκρουση των λειτουργικών απαιτήσεων με το γραφιστικό σχεδι-
ασμό που απαιτεί επικοινωνία με το συνεργάτη του 2ου βήματος;

• Είναι ελκυστικό σχεδιαστικά ένα τέτοιο έργο ή χρειάζονται περισσότερες προδια-
γραφές για να βελτιστοποιηθεί;

• Ο γραφιστικός σχεδιασμός που ακολουθήθηκε έλαβε υπόψη τα προφίλ των χρηστών 
των ομάδων-στόχων για να είναι ελκυστικός στο μέγιστο βαθμό;

Για το 4ο βήμα: 

• Οι λειτουργικές απαιτήσεις ακολουθήθηκαν και αποτυπώθηκαν σχεδιαστικά από το 
γραφίστα;

• Η τελική κατασκευή του έργου καλύπτει όλες τις ανάγκες των ομάδων-στόχων όπως 
αυτές τέθηκαν στο 1ο βήμα με το βέλτιστο τρόπο;
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• Ακολουθούνται όλες οι προαπαιτήσεις των όρων χρήσης του διαδικτυακού μεσολα-
βητή όπως αυτές περιγράφονται;

• Ακολουθήθηκαν όλα τα πρότυπα ασφαλείας για να είναι η εφαρμογή ασφαλής από 
ενδεχόμενες διαδικτυακές επιθέσεις;

Για το 5ο βήμα: 

• Έχουν ακολουθηθεί όλες οι οδηγίες που δόθηκαν στο 1ο βήμα από τους συνεργάτες;

• Το τελικό προϊόν που πρόκειται να διανεμηθεί καλύπτει τις ανάγκες των ομάδων-
στόχων όπως περιγράφηκαν στο 1ο βήμα;

• Χρειάζεται κάποια παρέμβαση και προώθηση του έργου προς διόρθωση σε κάποιο 
ενδιάμεσο βήμα;

• Το τελικό προϊόν είναι ελκυστικό και αποτελεί κάτι που θα αγόραζε ο υπεύθυνος 
στην περίπτωση που ήταν χρήστης της εφαρμογής;

Για το 6ο βήμα: 

• Ποιος ήταν ο συνολικός χρόνος που απαιτήθηκε έως τη δημοσίευση;

• Διαπιστώθηκε κάποια δυσλειτουργία που μπορεί να βοηθήσει στη βελτιστοποίηση 
του επόμενου έργου;

• Διαπιστώθηκε κάποιο έλλειμμα γνώσεων κατασκευής ή σχεδιασμού στα ενδιάμεσα 
βήματα που απαιτεί τη διάθεση επιπλέον χρόνου με σκοπό την εξειδίκευση του 
προγραμματιστή και του σχεδιαστή;

Ο συντονιστής κατά την εφαρμογή του μοντέλου πρέπει να παρεμβαίνει μόνο στο πρώτο 
και στα δύο τελευταία βήματα. Ο στόχος είναι να αποδείξει στον προγραμματιστή και στο 
γραφίστα ότι τους εμπιστεύεται και να τους βοηθήσει να καταλάβουν πως η διαδικασία πρέπει 
να αυτοματοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ο συντονιστής δεν πρέπει να χάνει χρόνο με 
τα ενδιάμεσα βήματα καθώς πρέπει παράλληλα με την υποστήριξη να ερευνά την αγορά για 
την ύπαρξη τυχόν κενών σημείων που μπορούν να καλυφθούν με κάποιο προϊόν πληροφο-
ρικής. Επίσης, πρέπει να γίνει σαφές πως η καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα είναι προϊόν 
εμπειρίας και καθημερινής ενασχόλησης με τον τομέα που δραστηριοποιείται η κάθε οντότητα.

Δεν πρέπει να υπάρχει απογοήτευση και πτώση της παραγωγικότητας στην περίπτωση που 
κάποιο έργο απορριφθεί από κάποιο μεσολαβητή. Ο κάθε μεσολαβητής έχει τις δικές του διαδι-
κασίες και κάποιοι από αυτούς είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί. Οι απαντήσεις των μεσολαβητών 
πρέπει να λαμβάνονται εποικοδομητικά υπόψη και το προϊόν να προσαρμόζεται κατάλληλα σε 
αυτές με αποτέλεσμα μετά από κάποιες επιτυχείς αποστολές, η ομάδα ανάπτυξης να γνωρίζει 
ακριβώς τα βήματα που πρέπει να προσεχθούν. Επίσης, είναι σημαντικό ο συντονιστής να 
πραγματοποιεί αξιολόγηση σε κάθε βήμα του έργου με στόχο να επιστήσει την προσοχή στις 
εμπλεκόμενες οντότητες σε περίπτωση λάθους. 

Ακόμα, είναι πολύ σημαντικό να γίνει σαφές από το συντονιστή προς όλους αλλά και στον 
ίδιο το συντονιστή ότι οι οντότητες δρουν συνεργατικά με κοινό στόχο την ολοκλήρωση του 
έργου. Με απλά λόγια, δεν πρέπει η μια οντότητα να παρεμβαίνει στις λειτουργίες της άλλης 
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και επίσης πρέπει να υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός στο έργο που επιτελείται από όλους. Οι 
ερωτήσεις από τους δυνητικούς πελάτες στα δημοσιευμένα προϊόντα πρέπει να απαντούνται 
άμεσα με στόχο να δημιουργηθεί μια γνωσιακή βάση δεδομένων που μπορούν να ανατρέχουν 
οι πελάτες για την επίλυση τυχόν αποριών όπως επίσης και για την αύξηση του κύρους της 
επιχείρησής. Τέλος, θα πρέπει εάν διαπιστωθεί κάποιο κενό σε γνώση σε οποιοδήποτε από τα 
μέλη της επιχείρησης, ο συντονιστής να επιλέξει να αφιερώσει χρόνο και ενδεχομένως χρήματα 
στην περαιτέρω εξειδίκευση και επιμόρφωσή του. Στόχος είναι η καλύτερη δυνατή ποιότητα και 
μόνο μέσα από τη διαρκή παρακολούθηση και ενημέρωση μπορεί να επιτευχθεί πλήρως.

17.5 Σύνοψη
Ο τομέας της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών αποτελεί ίσως ένα από τα καλύτερα 
διαθέσιμα παραδείγματα για τη δημιουργία μίας εξωστρεφούς επιχείρησης, αφού όπως 
αναλύθηκε και στα προηγούμενα υποκεφάλαια:

• Απαιτεί μικρό κεφάλαιο εκκίνησης.

• Έχει ελάχιστα λειτουργικά έξοδα ανά μήνα.

• Οι εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν από οποιοδήποτε σημείο αρκεί να 
υπάρχει σύνδεση στο Διαδίκτυο.

• Απαιτείται σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα για την παραγωγή των προϊόντων.

• Υπάρχουν διαθέσιμα παγκόσμια δίκτυα διανομής των προϊόντων στα οποία ο καθένας 
μπορεί να συμμετέχει από οπουδήποτε και με πολύ μικρό κόστος συμμετοχής.

• Υπάρχει τεράστιος αριθμός δυνητικών πελατών σε όλο τον κόσμο που απλά επιζητά 
την καινοτομία και τη διαφορά για να αγοράσει κάποιο προϊόν.

• Το κόστος αγοράς προϊόντων είναι σχετικά μικρό, γεγονός που τα κάνει ελκυστικά 
ανεξάρτητα από την οικονομική επιφάνεια του ενδιαφερόμενου.

Η πληροφορική, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα ή η Κύπρος, οι οποίες διαθέτουν ανθρώ-
πινο δυναμικό υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, μπορεί να αποτελέσει τη διέξοδο στην 
οικονομική κρίση. Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύθηκαν οι σημαντικότερες τάσεις σε διεθνές 
επίπεδο που έχει ένας νέος επιχειρηματίας να δράσει επιχειρηματικά μέσω της πληροφορικής 
και παρουσιάστηκαν τα βέλτιστα παραδείγματα στο διεθνή χώρο. Ο επιμορφούμενος που 
θα αποφασίσει τελικά να υιοθετήσει την πρόταση της πληροφορικής πρέπει να διαθέτει ένα 
αρχικό κεφάλαιο το οποίο θα επενδύσει για την αγορά εξοπλισμού και την απασχόληση του 
προσωπικού της επιχείρησης. Στη συνέχεια και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τριών έως 
έξι μηνών, θα έχουν ήδη δημιουργηθεί τα πρώτα έργα τα οποία θα έχουν αποσταλεί στους 
διαμεσολαβητές και η απόσβεση του επενδυθέντος κεφαλαίου θα έχει ξεκινήσει. Στην περί-
πτωση που τα προϊόντα είναι καλής ποιότητας και εμπεριέχουν κάποιο καινοτόμο χαρακτηρι-
στικό που θα τα κάνει να ξεχωρίσουν, είναι δεδομένο πως σύντομα η συγκεκριμένη επιχείρηση 
πληροφορικής θα εμφανίσει κέρδη.
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I. Λεξικό όρων
Apache HTTP Server: περισσότερο γνωστός ως Apache, είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού 
που εγκαθίσταται σε εξυπηρετητές και έπαιξε κυρίαρχο ρόλο στην αύξηση της χρήσης του 
Διαδικτύου. Με τη χρήση του Apache μπορούν να εκτελεσθούν διάφορες εφαρμογές διαδι-
κτυοκεντρικού προγραμματισμού στο περιβάλλον του χρήστη ή απομακρυσμένα με χρήση 
κάποιου φυλλομετρητή Διαδικτύου (browser).

MySQL: αποτελεί το δημοφιλέστερο σύστημα διαχείρισης και αποτύπωσης σχέσεων βάσεων 
δεδομένων και είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. 

RAM (Random Access Memory): μνήμη τυχαίας προσπέλασης είναι όρος που χρησιμοποιείται 
για ηλεκτρονικές διατάξεις προσωρινής αποθήκευσης ψηφιακών αρχείων οι οποίες επιτρέπουν 
πρόσβαση στα αποθηκευμένα δεδομένα στον ίδιο χρόνο οπουδήποτε και αν βρίσκονται αυτά, 
δηλαδή με «τυχαία πρόσβαση».

Διαδίκτυο (αγγλ. Internet): παγκόσμιο σύστημα διασυνδεδεμένων δικτύων υπολογιστών, οι 
οποίοι χρησιμοποιούν καθιερωμένη ομάδα πρωτοκόλλων, η οποία συχνά αποκαλείται «TCP/
IP» (παρόλο που δε χρησιμοποιείται από όλες τις υπηρεσίες του Διαδικτύου), για να εξυπη-
ρετεί εκατομμύρια χρηστών καθημερινά σε ολόκληρο τον κόσμο.

Εξυπηρετητής ή διακομιστής (αγγλ. server): είναι υλικό ή/και λογισμικό που αναλαμβάνει την 
παροχή διαφόρων υπηρεσιών, «εξυπηρετώντας» αιτήσεις άλλων προγραμμάτων, γνωστοί ως 
πελάτες (clients) που μπορούν να τρέχουν στον ίδιο υπολογιστή ή σε σύνδεση μέσω δικτύου.

Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (open source): αποτελεί λογισμικό που αναπτύχθηκε και συντη-
ρείται από κάποια επιχείρηση ή κοινότητα αλλά διατίθεται ελεύθερα προς όλους για να το 
χρησιμοποιήσουν, να παρέμβουν στον κώδικά του και να το προσαρμόσουν όπως επιθυμούν.

Μηχανή αναζήτησης: ένα διαδικτυακό πρόγραμμα που επιτρέπει την αναζήτηση και εύρεση 
πληροφοριών και πολυμεσικού υλικού στο Διαδίκτυο.

Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου: διαδικτυακές εφαρμογές που επιτρέπουν την οnLine 
τροποποίηση του περιεχομένου ενός δικτυακού τόπου.



735

17 / Εξωστρεφής επιχειρηματικότητα: η περίπτωση των πολύ μικρών εταιριών πληροφορικής / 
Ευάγγελος Γογγολίδης

IΙ. Ερωτήσεις κεφαλαίου 
1. Βασικό πρόβλημα στη δράση των πολύ μικρών επιχειρήσεων πληροφορικής είναι:

α) η έλλειψη έργων λόγω οικονομικής κρίσης.

β) η αβεβαιότητα εάν ένα έργο θα εξοφληθεί μετά την ολοκλήρωσή/παραλαβή του.

γ) η καθυστέρηση στις πληρωμές εκ μέρους του δημοσίου.

δ) όλα τα παραπάνω.

2. Κατά την έναρξη μιας επιχείρησης πληροφορικής απαιτείται:

α) η ύπαρξη χώρου αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.

β) η πρόσληψη λογιστή για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων.

γ) η πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες της επιχείρησης.

δ) η ύπαρξη ηλεκτρονικού υπολογιστή για την ανάπτυξη λογισμικού.

3. Ο διαδικτυακός μεσολαβητής αναλαμβάνει:

α) την ανάπτυξη έργων λογισμικού. 

β) τη διόρθωση έργων λογισμικού.

γ) την προώθηση και πώληση έργων λογισμικού.

δ) τη βελτιστοποίηση σελίδων σε μηχανές αναζήτησης.

4. Προϊόντα λογισμικού που σχετίζονται με τις ευφυείς συσκευές αποτελούν:

α) τα θέματα διαδικτυακών τόπων.

β) οι εφαρμογές για λειτουργικό σύστημα Android.

γ) τα πρόσθετα (plugins).

δ) τα κομμάτια κώδικα (scripts).

5. Μια επιχείρηση πληροφορικής που υλοποιεί προϊόντα στα τρία δημοφιλέστερα Συστήματα 
Διαχείρισης Περιεχομένου έχει δυνητικούς πελάτες το:

α) 18.7% των ιδιοκτητών των σελίδων στο Διαδίκτυο.

β) 2.9% των ιδιοκτητών των σελίδων στο Διαδίκτυο.

γ) 54% των ιδιοκτητών των σελίδων στο Διαδίκτυο.

δ) 25% των ιδιοκτητών των σελίδων στο Διαδίκτυο.

6. Στατιστικά για κάθε 4 εφαρμογές που αναπτύσσονται και δημοσιεύονται προς πώληση:

α) το 13% δε δημιουργεί κανένα κέρδος προς τον κατασκευαστή.

β) το 25% δε δημιουργεί κανένα κέρδος προς τον κατασκευαστή.

γ) το 15% δημιουργεί κέρδος μεγαλύτερο των 10.000€ στον κατασκευαστή.

δ) το 40% δημιουργεί κέρδος από 1 έως 500€.
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