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Σχετικά με τους συγγραφείς

Jeffry A. Timmons
(7 Δεκεμβρίου 1941–8 Απριλίου 2008): Εις μνήμην
Διευθυντής, Price-Babson
College Fellows Program στο
Babson College, AB, Colgate
University,MBA, DBA, Harvard
University Graduate School of
Business
Το περιοδικό Success (Σεπτέμβριος 1995), σε ειδικό άρθρο, τον αποκάλεσε «ένα από
τα πιο δυνατά μυαλά της χώρας
στον τομέα της επιχειρηματικότητας». Ο Michie P. Slaughter,
πρώην πρόεδρος του Kauffman Center for Entrepreneurial
Leadership του Ewing Marion Kauffman Foundation, τον
αποκαλεί «κορυφαίο εκπαιδευτή σε θέματα επιχειρηματικότητας στην Αμερική». Το 2007, το περιοδικό Forbes Small
Business αποκάλεσε τον Δρα Timmons έναν από τους κορυφαίους εκπαιδευτές της χώρας στον τομέα της επιχειρηματικότητας.
Το 1985, σχεδίασε και ξεκίνησε το Price-Babson
College Symposium for Entrepreneurship Educators (βλ.),
με στόχο τη βελτίωση της διδασκαλίας και της έρευνας
μέσω της συγκρότησης ομάδων από εξαιρετικά επιτυχημένους επιχειρηματίες «με μεράκι για τη διδασκαλία» και
έμπειρα μέλη του διδακτικού προσωπικού. Η μοναδική
αυτή πρωτοβουλία αποτέλεσε απάντηση στην ανάγκη δημιουργίας ενός μηχανισμού που θα έδινε σε κολέγια και
πανεπιστήμια τη δυνατότητα να προσελκύουν και να υποστηρίζουν εκπαιδευτές του τομέα της επιχειρηματικότητας
και επιχειρηματίες και να τους βοηθούν να δημιουργούν
ανθεκτικές συνεργασίες που θα βελτίωναν την εμπειρία των
σπουδαστών μέσα στην τάξη. Σήμερα υπάρχει μια βασική
ομάδα περισσότερων από 2.000 εκπαιδευτών του τομέα
της επιχειρηματικότητας και επιχειρηματιών από περισσότερα από 350 κολέγια και πανεπιστήμια των ΗΠΑ και 38
ξένων χωρών, που όλοι είναι απόφοιτοι του Price-Babson
College Fellows Program. Η ειδική έκδοση “Who’s Who”

του περιοδικού INC. σχετικά με την επιχειρηματικότητα,
αποκάλεσε τον Jeff Timmons «πρωτοπόρο της επιχειρηματικής εκπαίδευσης» και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το
πρόγραμμά του είχε “αλλάξει το πρόσωπο της επιχειρηματικής παιδείας”.
Το 2003 ο Δρ. Timmons συνεργάστηκε με τον καθηγητή Professor Steve Spinelli για τη δημιουργία ενός αδελφού
προγράμματος για το πρόγραμμα SEE, το οποίο θα ήταν
διαθέσιμο σε μηχανολογικές σχολές που θα έδειχναν ενδιαφέρον για την επιχειρηματικότητα. Συνεργάστηκαν με συναδέλφους τους από το Olin College of Engineering του
πανεπιστημίου Babson, τον πρόεδρο Rick Miller, τον αντικοσμήτορα David Kerns, τον πρύτανη Michael Moody και
τους καθηγητές John Bourne, Ben Linder, Heidi Neck και
Stephen Schiffman προκειμένου να κερδίσουν μια τριετή
επιχορήγηση από το National Science Foundation για τον
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση ενός τέτοιου
προγράμματος.
Τις τελευταίες δεκαετίες, ο Δρ. Timmons συνέβαλλε
στην υλοποίηση αρκετών νέων πρωτοβουλιών, ανάμεσά τους το Babson-Kauffman Entrepreneurship Research
Conference, το Kauffman Foundation/CEL Challenge
Grant, το Price Challenge Grant, διαγωνισμοί επιχειρηματικού σχεδίου και ένα σεμινάριο. Είχε ηγετικό αναπτυξιακό και διδακτικό ρόλο σε πρωτοβουλίες που συνδράμουν
τους Ιθαγενείς Αμερικανούς να επιδιώκουν τον οικονομικό
αυτοπροσδιορισμό και την ανάπτυξη των κοινοτήτων τους,
κυρίως μέσω προγραμμάτων επιχειρηματικής εκπαίδευσης
στα διάφορα φυλετικά κολέγια των ΗΠΑ. Τον Απρίλιο του
2001, ο καθηγητής Timmons αναγνωρίστηκε για τις προσπάθειές του αυτές με εύφημο μνεία που του απένειμε το
κοινοβούλιο της Πολιτείας της Οκλαχόμας, το οποίο τον
ανακήρυξη Πρέσβη της Επιχειρηματικότητας.
Πολυγραφότατος ερευνητής και συγγραφέας, έγραψε
εννέα βιβλία, συμπεριλαμβανομένου αυτού του συγγράμματος, που δημοσιεύτηκε πρώτη φορά το 1974. Το New
Venture Creation έχει χαρακτηριστεί από τα έντυπα INC.,
Success, και The Wall Street Journal «κλασικό» έργο σε
ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα και έχει μεταφραστεί σε
πολλές γλώσσες.
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Stephen Spinelli, Jr.
Πρόεδρος, Philadelphia University
Πρώην αντικοσμήτορας Babson
College υπεύθυνος για Επιχειρηματικότητα και Παγκόσμια Διαχείριση, διευθυντής Arthur M. Blank
Center for Entrepreneurship
και πρόεδρος τμήματος Επιχειρηματικότητας Paul T. Babson
Chair in Entrepreneurship BA,
McDaniel
College
(πρώην
Western Maryland College),
MBA, Babson Graduate School
of Business και PhD (Οικονομικές επιστήμες), Imperial
College, University of London
Ως επί το πλείστον, η επαγγελματική εμπειρία του Δρ.
Spinelli εντοπίζεται στην επιχειρηματικότητα. Υπήρξε ιδρυτικός μέτοχος, μέλος ΔΣ και διευθυντής της Jiffy Lube
International. Υπήρξε επίσης ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της American Oil Change Corporation.
Το 1991 έφερε σε πέρας την πώληση της Jiffy Lube στην
Pennzoil Company. Ο Δρ. Spinelli υπήρξε επικεφαλής του
τμήματος Επιχειρηματικότητας του Babson, ασκώντας καθήκοντα διδάσκοντος πλήρους απασχόλησης. Δεν έχει
εγκαταλείψει τις επιχειρηματικές του ρίζες. Εξακολουθεί να
παρέχει συμβουλές σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς
εταιρείες, συμμετέχει στα ΔΣ αρκετών ανωνύμων εταιρειών
και μετέχει ως επιχειρηματικός άγγελος σε επενδύσεις σε
πάνω από δέκα νεοφυείς επιχειρήσεις.
Ο Δρ. Spinelli αποτελεί την πεμπτουσία του «πρακτικού
ακαδημαϊκού» – ενός ενεργού επιχειρηματία που έγινε ακαδημαϊκός. Έχοντας σημειώσει επιτυχία με τη συγκομιδή της
Jiffy Lube, ο Δρ.Spinelli προσκλήθηκε να παρακολουθήσει
το Price-Babson College Fellows Program, με αποτέλεσμα
να απογειωθεί η ακαδημαϊκή του καριέρα. Αφού δίδαξε
υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης για αρκετά χρόνια,
εντάχθηκε στο διδακτικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης μόλις έλαβε τον διδακτορικό του τίτλο τον Οκτώβριο
του 1995, από το Imperial College του Πανεπιστημίου του
Λονδίνου. Ο Δρ. Spinelli ειδικεύεται στη διαχείριση νεοφυών επιχειρήσεων και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η έρευνά
του έχει επικεντρωθεί στην κατανόηση των στρατηγικών
επιχειρηματικών σχέσεων. Έχει γράψει πάνω από είκοσι
άρθρα σε περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων, ακαδημαϊκές εργασίες και μελέτες περιπτώσεων. Είναι, επίσης, συγγραφέας
έξι βιβλίων, μεταξύ των οποίων το Franchising: Pathway to
Entrepreneurship (Prentice-Hall, 2003). Το πιο πρόσφατο
βιβλίο του, Never Bet the Farm, έχει γραφτεί σε συνεργασία με τον Anthony Iaquinto. Εξαίρετος εκπαιδευτής, αποτέλεσε επί 12 χρόνια βασικό μέλος του διδακτικού προσωπικού του Symposium for Entrepreneurship Educators
(SEE) του Price-Babson College Fellows Program, ενώ
παράλληλα δίδασκε στα προγράμματα πτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, καθώς και εκπαίδευσης στελεχών.
Ο Δρ. Spinelli είναι λαμπρό παράδειγμα των πολλαπλών
τρόπων με τους οποίους οι επιχειρηματίες μπορούν να συνεισφέρουν σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα. Ηγήθηκε της επέ-

κτασης του SEE στη Χιλή, την Αργεντινή, την Κόστα Ρίκα,
την Κίνα και την Ευρώπη. Το 2003 ο Δρ. Spinelli ίδρυσε την
κοινοπραξία συγγραφής περιπτώσεων Babson Historically
Black Colleges and Universities. Αποστολή αυτής της ομάδας είναι η συγγραφή εκπαιδευτικών περιπτώσεων επιχειρηματικότητας που εστιάζονται σε Αφροαμερικανούς επιχειρηματίες.
Υπήρξε πρωταγωνιστής της ανανέωσης του προγράμματος σπουδών στο Babson και, μαζί με τους συναδέλφους του από το Τμήμα Επιχειρηματικότητας, συνεχώς καθορίζει και υλοποιεί νέες πρωτοβουλίες. Το 1999 ηγήθηκε
του σχεδιασμού και της εφαρμογής ενός προγράμματος
Entrepreneurship Intensity Track για μεταπτυχιακούς φοιτητές που επιδιώκουν να ξεκινήσουν νέα επιχειρηματικά
εγχειρήματα αμέσως μετά την αποφοίτησή τους. Αξιοποιώντας αυτή την εξαιρετικά επιτυχημένη πρωτοβουλία, ηγήθηκε του σχεδιασμού και της εφαρμογής του ACE – ενός
εντατικού κύκλου σπουδών για επίδοξους επιχειρηματίες
στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος του Babson.
Η παρουσίαση του Δρα Spinelli ενώπιον της United States
Association for Small Business and Entrepreneurship
(USASBE) είχε ως αποτέλεσμα την ανακήρυξη του F.W.
Olin Graduate School of Business ως του υποδειγματικού
προγράμματος (National Model MBA program) στις ΗΠΑ
για το 2002.
Ο Δρ. Spinelli έχει αποτελέσει ισχυρή φωνή υπέρ της
επιχειρηματικότητας. Υπήρξε βασικός ομιλητής σε συνέδρια
όπως το CEO Conference της Advent International, το
MCAA National Convention και το Retailing Conference
της Allied Domecq International, το Entrepreneur’s
Organization του ΜΙΤ κ.α. – έχει κληθρί να καταθέσει
ενώπιον της υποεπιτροπής της αμερικανικής Γερουσίας για
τις Μικρές Επιχειρήσεις και την Επιχειρηματικότητα. Συχνά
μνημονεύεται ως εμπειρογνώμονας του χώρου από κορυφαία έντυπα όπως τα The Wall Street Journal, Forbes, The
Financial Times, Success , και INC. Είναι επίσης μέλος του
ΔΣ αρκετών τοπικών, περιφερειακών και εθνικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών κοινοτικής βάσης.
Ο Stephen Spinelli επαινέθηκε ως το νέο μοντέλο προέδρου κολεγίου σε πρωτοσέλιδο άρθρο που δημοσιεύτηκε
στις 17 Μαΐου 2008 στην εφημερίδα Philadelphia Inquirer.
Ο ίδιος αποκαλεί το Πανεπιστήμιο της Φιλαδέλφειας νεοφυή επιχείρηση ηλικίας 126 ετών – ένα πανεπιστήμιο που
ο επιχειρηματικός του ζήλος αποτελεί βασικό παράγοντα
διαμόρφωσης ενός καινοτομικού προγράμματος σπουδών
και εφαρμοσμένης έρευνας.

Robert J. Adams, Jr.
Ο Rob Adams ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του προγράμματος MBA του Πανεπιστημίου
του Τέξας στο Όστιν, όπου διδάσκει επιχειρηματικότητα ενώ
είναι και διευθυντής της Texas
Venture Labs.
Ο Δρ. Adams είναι πρώην
στέλεχος εταιρείας λογισμικού,

ix

x

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

επιχειρηματίας και διαχειριστής θεσμικών κεφαλαίων. Έχει
θητεύσει σε πολλά ΔΣ εταιρειών και έχει ιδρύσει ή χρηματοδοτήσει πάνω από 40 εταιρείες, οι οποίες έχουν λανσάρει
πάνω από 100 και έχουν αντλήσει κεφάλαια άνω του ενός
δις δολαρίων. Σήμερα, ο Δρ. Adams συνεργάζεται με διάφορες εταιρείες τεχνολογίας και βιοεπιστημών ως μέλος ΔΣ
ή σύμβουλος.
Προτού διοριστεί στο Πανεπιστήμιο του Τέξας δραστηριοποιείτο στον κλάδο των κεφαλαίων επιχειρηματικών
συμμετοχών, ως μέτοχος στην TL Ventures και ως διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής στις AV Labs (Austin Ventures)
και Tejas Venture Partners. Προτού δραστηριοποιηθεί
στις επιχειρηματικές συμμετοχές υπήρξε λειτουργικό στέλεχος εταιρειών λογισμικού επί δύο δεκαετίες. Η καριέρα
αυτή περιλάμβανε θέσεις στις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και
τη γενική διαχείριση. Υπήρξε στέλεχος της Lotus (κωδικός
NYSE: IBM), στο δυναμικό της οποίας εντάχθηκε λίγο μετά
τη δημόσια προσφορά της. Ο Adams ήταν ο πρώτος αντιπρόσωπος εταιρικών πωλήσεων της εταιρείας και έπαιξε
ζωτικής σημασίας ρόλο στην ανάπτυξη και το λανσάρισμα
των προγραμμάτων 1-2-3 για Macintosh και Lotus Notes.
Στη συνέχεια ίδρυσε την Business Matters, υποστηριζόμενη από κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών εταιρεία
ανάπτυξης προϊόντων δημιουργίας χρηματοοικονομικών
μοντέλων η οποία αργότερα εξαγοράστηκε και της οποίας διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος. Υπήρξε στέλεχος της
εταιρείας Pervasive Software (NASDAQ: PVSW), με συμβολή στην είσοδό της στο χρηματιστήριο.
Ο Δρ. είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor of Science στην
οργάνωση παραγωγής από το Πανεπιστήμιο Purdue, του
οποίου είναι διακεκριμένος απόφοιτος, μεταπτυχιακού
τίτλου Masters of Business Administration από την Olin
School of Management του Babson College και διδακτορικού τίτλου στο μάνατζμεντ από το Πανεπιστήμιο Capella.
Έχει διδάξει στα προγράμματα MBA του Acton School of
Business, του Babson College, του Πανεπιστημίου του Τέ-

ξας στο Όστιν και του Πανεπιστημίου St. Edwards.
Ο Δρ. Adams είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ομιλητής
πάνω σε θέματα επιχειρηματικότητας, καθώς και προϊοντικής και χρηματοδοτικής στρατηγικής. Πρόσφατα υπήρξε
βασικός ομιλητής στο επιχειρηματικό συνέδριο INC. 500
και αποτελεί σύμβουλο αρκετών εταιρειών του καταλόγου
Fortune 500. Διατηρεί ιστολόγιο για την Inc.com, ενώ
ανήκει στο διοικητικό συμβούλιο της Huffington Small
Business. Η δραστηριότητά του έχει καλυφθεί από τα έντυπα BusinessWeek, Forbes, Fortune, Money, The New York
Times, The Wall Street Journal, Washington Post, καθώς
και από το Bloomberg Radio, τη δημόσια τηλεόραση και το
πανεθνικής εμβέλειας πρόγραμμα του δημοσίου ραδιοφώνου «Marketplace».
Ο Rob Adams είναι συγγραφέας των βιβλίων A Good
Hard Kick in the Ass: Basic Training for Entrepreneurs
(Random House/Crown, 2002) και If You Build It Will They
Come? Three Steps to Test and Validate Any Market Opportunity (Wiley, 2010).
Καταθέτει ως εμπειρογνώμονας σε επιχειρηματικές υποθέσεις που σχετίζονται με ζητήματα τεχνολογίας, ενώ έχει
παράσχει συμβουλές σχετικά με θέματα οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και θέματα εταιρικών επενδύσεων αρχικού
σταδίου και της επίδρασής τους στην οικονομία, σε διάφορες κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων του Καναδά, της
Χιλής, της Κόστα Ρίκα, της Ινδίας, της Μαλαισίας, της Νέας
Ζηλανδίας και της Ταϊλάνδης.
Ο Δρ. Adams είναι επίκουρο μέλος του IC2 Institute,
ενός ιδρύματος με έδρα το Πανεπιστήμιο του Τέξας, το
οποίο διαχειρίζεται τη θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων Austin Technology Incubator. Είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Thammasat της Ταϊλάνδης και στο
Πανεπιστήμιο της Μανιτόμπα. Είναι μανιώδης χιονοδρόμος
και δρομέας. Στο κολέγιο ασχολήθηκε με την κωπηλασία,
ενώ αποφοίτησε από τη σχολή υποψήφιων αξιωματικών
του Σώματος των Πεζοναυτών των ΗΠΑ.
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Ο Βασίλης Παπαδάκης είναι
Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχοντας
διατελέσει και Πρόεδρός του
(Σεπτ. 2008-Φεβρ. 2013). Είναι πτυχιούχος του Ο.Π.Α., κάτοχος ΜΒΑ από το Ο.Π.Α. και
PhD από το London Business
School, στο οποίο και εργάστηκε μετά την λήψη του διδακτορικού του (1994-1997).
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στο χώρο
της Επιχειρησιακής Στρατηγικής, της Λήψης Στρατηγικών
Αποφάσεων και των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. Άρθρα
του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά (πχ Strategic Management Journal,
Organization Science, British Journal of Management, European Management Journal, Business Strategy Review,
Management Decision κ.α.).
Άρθρα του έχουν επιλεγεί μεταξύ εκατοντάδων άρθρων και έχουν δημοσιευθεί στα πρακτικά των καλύτερων άρθρων (Best Paper Proceedings) του τομέα “Επιχειρησιακής Πολιτικής και Στρατηγικής” της Αμερικανικής
Ακαδημίας Μάνατζμεντ (1997, 2010). Επίσης τρεις φορές
(1998, 2010, 2012), άρθρα του ήταν υποψήφια για Best
Papers στο μεγαλύτερο συνέδριο στρατηγικής παγκόσμια

(Strategic Management Society). Είναι κριτής άρθρων σε
επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια (πχ Academy
of Management Review, Management Science, Journal
of Management Studies, British Journal of Management,
Academy of Management Perspectives, International
Journal of Management Reviews κα).
Έχει συμμετάσχει σε μελέτες που εκπονήθηκαν για Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, καθώς και σε έρευνες
σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Στο ΟΠΑ διδάσκει μαθήματα που άπτονται της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων και
της Διοίκησης Στρατηγικών Αλλαγών. Για το διδακτικό του
έργο έχει τιμηθεί με Αριστείa Διδασκαλίας, από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα: α) Στελεχών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Executive MBA), β) Διατμηματικό Πρόγραμμα στη
Διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), γ) Μάστερ στη Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
(MBA in Telecoms), δ) MBA International (πρώην Μεταπτ.
Πρόγραμμα στις Επιστήμες των Αποφάσεων) και ε) Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες.
O Βασίλης Παπαδάκης συνεργάζεται με ομάδες ανώτατης διοίκησης επιχειρήσεων για την ανάπτυξη στρατηγικής
σκέψης, τη χάραξη στρατηγικής και τη διαχείριση στρατηγικών αλλαγών. Έχει εμπειρία ως σύμβουλος και εκπαιδευτής
στελεχών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
έχοντας συνεργαστεί με επιχειρήσεις όπως Vodafone, Alpha Bank, Eurobank, Apivita, Sunlight, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Praktiker, Roche, Abbott Laboratories, Gilead
Sciences, SAP Hellas, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κ.α.
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Πρόλογος της Ελληνικής έκδοσης

Η αναγκαιότητα εθνικής επιβίωσης
Ήταν αρχές του 2011, όταν μου ζητήθηκε ως Πρόεδρος
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του
ΟΠΑ να γράψω ένα σύντομο άρθρο για το Newsletter του
Τμήματος, με αντικείμενο το νέο πρόγραμμα σπουδών. H
χώρα μας είχε ήδη εισέλθει στη βαθύτερη κρίση της μεταπολεμικής ιστορίας της.
Σ’ αυτό το άρθρο, τόνιζα ότι η κρίση που βιώνει σήμερα
η πατρίδα, μας θέτει όλους ενώπιον των ευθυνών μας και
δημιουργεί νέες προκλήσεις όχι μόνο για την κοινωνία και
την οικονομία μας αλλά και για τα Πανεπιστήμιά μας και τα
προγράμματα σπουδών τους. Συνοψίζοντας, κατέληγα:
‘Η σημερινή κρίση μας αναγκάζει να αλλάξουμε. Τόσο
εμείς ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, όσο και οι φοιτητές
μας και η κοινωνία μας. Στα πλαίσια αυτών των αλλαγών
οφείλουμε να επανεξετάσουμε όχι μόνο τα επιμέρους μαθήματα που διδάσκουμε αλλά και τα κεντρικά μηνύματα που
μεταδίνουμε στους φοιτητές μας μέσα από το πρόγραμμα
σπουδών. Δύο είναι τα μηνύματα, τα οποία υπάρχουν ήδη
σε πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών όπως αυτό του
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ)
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά εκτιμώ ότι
θα πρέπει να ενδυναμωθούν σημαντικά:
1. η κοινωνική υπευθυνότητα και
2. η ανάγκη αναβίωσης της επιχειρηματικότητας ως εθνικής αναγκαιότητας για την επιβίωση. Όσον αφορά το
πρώτο είναι σαφές ότι όλοι μας θα πρέπει να αναρωτηθούμε πως θα μπορέσουμε ο καθένας από την δική του
σκοπιά να συμβάλει σε μια πιο δίκαιη κοινωνία. Οι φοιτητές μας θα πρέπει να διδαχθούν ακόμα πιο διεξοδικά
το πως θα ασκήσουν κοινωνικά υπεύθυνη διοίκηση σε
όποιο τομέα κληθούν να εργαστούν. Επίσης, εκτιμώ
ότι σε όλα τα μαθήματά μας οφείλουμε να ενδυναμώσουμε την ικανότητα των φοιτητών μας να σκέπτονται
στρατηγικά, να κατανοούν τις αλλαγές στο περιβάλλον
και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά. Να λειτουργούν με το ένστικτο και την τόλμη του επιχειρηματία.’

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά, θεωρώ ότι το πιο πάνω κείμενο είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Βέβαια, κανένας από
τους δυο στόχους δεν είναι εύκολα επιτεύξιμος. Απαιτείται
μεγάλη προσπάθεια από εμάς και από τους φοιτητές μας
σε μια κοινή προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια πιο αξιοκρατική και κοινωνικά υπεύθυνη κοινωνία. Μια κοινωνία
εξωστρεφή με το βλέμμα στην παγκόσμια αγορά, η οποία
να προσπαθεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία για να κερδίσουν όλοι, και όχι μια κοινωνία εσωστρεφή της οποίας
τα μέλη ανταγωνίζονται/αναλώνονται διεκδικώντας μερίδιο
σε μια πίτα (πχ ΑΕΠ, εθνικός πλούτος) η οποία σταδιακά
συρρικνώνεται. Μια κοινωνία που ατομικά και συλλογικά
θα λειτουργεί με το ένστικτο και την τόλμη του επιχειρηματία και που ταυτόχρονα θα έχει υψηλό αίσθημα κοινωνικής
υπευθυνότητας. Οφείλουμε να μετασχηματίσουμε σταδιακά την πατρίδα μας σε μια χώρα ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων (startup nation).

Η Πρόκληση
Όταν, στις αρχές το 2014, μου προτάθηκε να συμβάλλω
στην δημιουργία της ελληνικής έκδοσης του κλασικού πλέον βιβλίου των Spinneli και Adams με τίτλο ‘New Venture
Creation’, η απάντησή μου ήταν εμφατικά θετική. Διδάσκοντας μαθήματα Επιχειρησιακής Στρατηγικής στο ΟΠΑ τα
τελευταία περίπου 20 χρόνια, πάντα εύρισκα ελκυστικό το
αντικείμενο της επιχειρηματικότητας. Είναι προφανές ότι τα
δύο αντικείμενα είναι συγγενικά, καθώς τόσο η στρατηγική
όσο και η επιχειρηματικότητα απαιτούν σφαιρική και βαθειά
γνώση μιας επιχείρησης. Ασχολούνται και με το δάσος
(επιχείρηση συνολικά) και με το δένδρο (μεμονωμένες λειτουργίες/πτυχές μιας επιχείρησης).
Επιπλέον, εδώ και πολλά χρόνια παρακολουθούσα τις
διαχρονικές εκδόσεις του συγκεκριμένου βιβλίου, γνωρίζοντας ότι αποτελεί το ‘πνευματικό τέκνο’ του Jeff Timmons, του καθηγητή του Babson και του Harvard Business
School, και μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες πανεπιστημιακές
προσωπικότητες των ΗΠΑ σε θέματα επιχειρηματικότητας.

xxvi

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Το θεωρούσα και το θεωρώ ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον
βιβλίο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει έναν φοιτητή (αλλά
και έναν δυνητικό επιχειρηματία) να κατανοήσει τα προβλήματα και τις προκλήσεις της επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, μέσα από τις πάρα πολλές πρακτικές ασκήσεις που διαθέτει σε κάθε κεφάλαιο, το βιβλίο μπορεί να λειτουργήσει
και ως ‘άσκηση μάθησης και αυτογνωσίας’ ακόμα και για
ώριμους επιχειρηματίες.
Τέλος, είμαι βέβαιος ότι είτε μέσω του διαβάσματος
των επιμέρους κεφαλαίων, είτε μέσω της εμβάθυνσης στις
εξαιρετικές μελέτες περιπτώσεων που αναπτύσσονται στο
δεύτερο μέρος, ο φοιτητής ή/και ο επίδοξος επιχειρηματίας
μπορεί να διευρύνει τους ορίζοντές του.

Η Υλοποίηση και η Ελληνική Διάσταση
Με την πολύτιμη βοήθεια του διδακτορικού μου φοιτητή κ.
Κακαλέτρη αποδόθηκε στα ελληνικά το μεγαλύτερο μέρος
του αγγλικού κειμένου (σε επιμέρους κεφάλαια συνέβαλλαν
μεταφραστές του εκδοτικού οίκου καθώς και η διδακτορική μου φοιτήτρια κα Λαμπάκη). Προσπάθεια καταβλήθηκε
να επεξηγηθούν αρκετοί όροι οι οποίοι είναι μεν οικείοι
στον μέσο αμερικάνο αλλά άγνωστοι στον μέσο Έλληνα
(πχ ονόματα επιχειρήσεων και επιχειρηματιών, αμιγώς αμερικάνικες εκφράσεις κ.α.). Επίσης, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε το αγγλικό κείμενο να πλαισιωθεί με ενότητες
ελληνικού ενδιαφέροντος ώστε να υπάρχει κάλυψη των
ιδιαιτεροτήτων του ελληνικού περιβάλλοντος (πχ αντίληψη στην πατρίδα μας για την επιχειρηματικότητα και τους
επιχειρηματίες, παραδείγματα επιτυχημένων εξωστρεφών
ελλήνων επιχειρηματιών και επιτυχημένων ελληνικών νεο-

φυών επιχειρήσεων, παραδείγματα καινοτομικής και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, παράθεση φορέων υποστήριξης
της επιχειρηματικότητας, στρατηγική ανάπτυξης κλάδων της
οικονομίας οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν τον πυρήνα
της επιχειρηματικής αναβίωσης της χώρας κ.α.).

Η φιλοδοξία
Είναι πεποίθησή μου ότι για να επιβιώσει το έθνος μας τα
επόμενα 30 χρόνια, μια από τις προϋποθέσεις είναι να εξελιχθεί σε ένα έθνος επιχειρηματικό, ένα έθνος που βλέπει
το μέλλον και το κατακτά καινοτομώντας και δημιουργώντας νεοφυείς επιχειρήσεις με διεθνή προσανατολισμό σε
διάφορους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μόνο
έτσι θα καταφέρουμε να μειώσουμε το δυσβάσταχτο δημόσιο χρέος και να μετατρέψουμε τα ελλείμματα σε βιώσιμα
πλεονάσματα. Επίσης, μόνο έτσι υπάρχει ελπίδα να καταφέρουμε σε εύρος χρόνου να προσελκύσουμε πίσω στην
πατρίδα τα δεκάδες χιλιάδες νέα παιδιά, τα οποία μπροστά
στο φάσμα της ανεργίας αποφάσισαν να αναζητήσουν την
τύχη τους σε άλλες χώρες. Ελπίζω το παρόν βιβλίο, μέσα
από την εκπαίδευση των νέων σε θέματα επιχειρηματικότητας/ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων, να αποτελέσει ένα
μικρό/απειροελάχιστο λιθαράκι σε μια τιτάνια αλλά αναγκαία εθνική προσπάθεια.

Β. Παπαδάκης
Καθηγητής, Τμήματος ΟΔΕ, ΟΠΑ

Πρόλογος της Αμερικανικής Έκδοσης

Ένα βιβλίο για μια νέα, παγκόσμια γενιά
επιχειρηματικών ηγετών
Η επιχειρηματική επανάσταση που σημειώνεται στην Αμερική εδώ και 40 χρόνια είχε έναν ασυνήθιστο αντίκτυπο στο
πολιτισμικό και οικονομικό τοπίο των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρότι πάντα θα υπάρχουν ευκαιρίες για βελτίωση και
καινοτομία, το βασισμένο στις ευκαιρίες στυλ επιχειρηματικότητας της Αμερικής έχει πυροδοτήσει μια επιχειρηματική
επανάσταση σε όλο τον κόσμο.
Δίχως άλλο, η τεχνολογία έχει παίξει πρωταγωνιστικό
ρόλο σε αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο. Το 2001 υπήρχαν σχεδόν 500 εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου – το
2007 ο αριθμός αυτός είχε υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας
το 1,1 δις. Τέσσερα χρόνια αργότερα, οι ανά τον κόσμο
χρήστες του διαδικτύου ξεπερνούν τα 2 δις. Στις Ηνωμένες
Πολιτείες πωλείται ένα iPod κάθε οχτώ δευτερόλεπτα. Η επιχειρηματικότητα και το διαδίκτυο εξακολουθούν να ομογενοποιούν τον κόσμο με εκπληκτικούς ρυθμούς, γεννώντας
πλήθος ευκαιρίες.
Στο πλαίσιο του ρόλου μας ως φοιτητές, διδάσκοντες,
ερευνητές, παρατηρητές και μετέχοντες σε αυτή την εκπληκτική επανάσταση, διαπιστώνουμε ότι η επιχειρηματική
νοοτροπία υιοθετείται σε παγκόσμιο επίπεδο με εκθετικούς ρυθμούς. Αυτή η νέα νοοτροπία ανάληψης κινδύνων,
η οποία προσδίδει όλο και μεγαλύτερη αξία στα βιώσιμα
μοντέλα, επηρεάζει πλέον τις στρατηγικές εταιρειών που
δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, αλλά και μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Έχει φτάσει πλέον η χρυσή εποχή του
επιχειρηματικού συλλογισμού, καθώς και της δημιουργίας
και υλοποίησης επιχειρηματικής αξίας.

Μια έκδοση για μια εποχή αβεβαιότητας
και ασυνήθιστων ευκαιριών
Η νέα χιλιετία δεν προσδιορίζεται τόσο από τις παγκόσμιες προκλήσεις και την αβεβαιότητα, όσο από τις τεράστιες
ευκαιρίες που προσφέρονται από την τεχνολογία, τις παγκόσμιες επικοινωνίες και την αυξανόμενη τάση ανάπτυξης

κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά συνετών νέων
επιχειρηματικών εγχειρημάτων. Όπως συνέβαινε και με
προηγούμενες γενιές, οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον στίβο πρέπει να πετύχουν τον απόλυτο
και πλέον απαιτητικό άθλο: να εξισορροπήσουν ταυτόχρονα τις ανεξάντλητες απαιτήσεις του γάμου, της οικογένειας,
της κοινότητας και των νέων επιχειρηματικών προσπαθειών.

Ένα βιβλίο σχετικά με την επιχειρηματική
διαδικασία: Η βάση για ένα πρόγραμμα
σπουδών, αλλά και για έναν κύκλο
μαθημάτων!
Το New Venture Creation έχει να κάνει με το πώς πραγματικά ξεκινά ένα νέο επιχειρηματικό σχήμα, πώς αναπτύσσεται
και πώς γίνεται η πετυχημένη συγκομιδή του, και πώς η όλη
διαδικασία ξεκινά και πάλι από την αρχή.
Υπάρχει ένας σημαντικό σώμα γνώσης, εννοιών και
εργαλείων που πρέπει να γνωρίζει ο επιχειρηματίας –πριν,
κατά τη διάρκεια και μετά την εμπλοκή με μια νεοφυή επιχείρηση– προκειμένου να στρέψει τις πιθανότητες υπέρ του.
Η έκρηξη της επιχειρηματικότητας έχει συνοδευτεί από μια
σημαντική αύξηση της έρευνας και της γνώσης σχετικά με
την επιχειρηματική διαδικασία. Μεγάλο μέρος των όσων
ήταν ήδη γνωστά ενισχύθηκε και βελτιώθηκε, ενώ αμφισβητήθηκε μέρος της παραδοσιακής γνώσης. Έχουν ανακύψει πολυάριθμες νέες οξυδερκείς διαπιστώσεις. Το βιβλίο
New Venture Creation εξακολουθεί να αποτελεί προϊόν
εμπειρίας και σημαντικής έρευνας σε αυτό τον τομέα – βασισμένης σε πραγματικές εφαρμογές και βελτιωμένης μέσα
στην αίθουσα διδασκαλίας.
Ο σχεδιασμός και η ροή αυτού του βιβλίου έχουν στόχο να δημιουργήσουν γνώση και δεξιότητες, αλλά και να
ευαισθητοποιήσουν. Με ρεαλιστικό τρόπο –με κείμενα,
μελέτες περιπτώσεων και πρακτικές ασκήσεις– οι φοιτητές
βοηθούνται να ανακαλύψουν ζωτικής σημασίας πτυχές της
επιχειρηματικότητας και τα επίπεδα ικανοτήτων, τεχνογνωσίας, εμπειρίας, συμπεριφορών, πόρων και δικτύων που
απαιτούνται για την επιδίωξη διαφορετικών επιχειρηματι-
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κών ευκαιριών. Δεν υπάρχει υποκατάστατο της πραγματικής
δράσης – της πραγματικής έναρξης μιας εταιρείας. Πλην
αυτού, όμως, οι φοιτητές μπορούν να έλθουν σε επαφή
με πολλά σημαντικά ζητήματα και να βιώσουν βασικές μαθησιακές εμπειρίες, όπως η κριτική αυτοαξιολόγηση και η
ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου.
Τα πραγματικά καλά νέα είναι ότι μπορείτε να διδαχτείτε
από τις εμπειρίες, την τεχνογνωσία και τη γνώση άλλων ανθρώπων – δεν είναι απαραίτητο να τα μάθετε όλα κάνοντάς
τα μόνοι σας. Εντρυφώντας στο υλικό αυτού του βιβλίου
–την απαραίτητη ανάλυση, σκέψη και πρακτική τριβή με τις
περιπτώσεις, τις ασκήσεις, τις εργασίες και τις συζητήσεις
τόσο εντός, όσο και εκτός της αίθουσας διδασκαλίας–
μπορείτε να συμπιέσετε σημαντικά την καμπύλη μάθησής
σας, να περιορίσετε τον τελικό κίνδυνο και κόπο και να
αποκομίσετε πολύ περισσότερα από τις μετέπειτα πρακτικές σας εμπειρίες.
Το βιβλίο χωρίζεται σε πέντε μέρη. Στα μέρη Ι έως IV
παρουσιάζονται λεπτομερώς οι κινητήριες δυνάμεις της επιχειρηματικότητας: η αναγνώριση των ευκαιριών, το επιχειρηματικό σχέδιο, ο ιδρυτής και η ομάδα και οι ανάγκες σε
πόρους. Το μέρος Ι περιγράφει την παγκόσμια επιχειρηματική επανάσταση και καταπιάνεται με τη νοοτροπία που είναι
απαραίτητη προκειμένου να τα βγάλει πέρα κανείς με αυτή
την ενασχόληση, που συνεπάγεται τεράστιες προκλήσεις,
αρά και τεράστιες ανταμοιβές. Στο μέρος ΙΙ παρουσιάζεται
η διαδικασία μέσω της οποίας μπορούν να ανακαλυφθούν
και να επιλεγούν πραγματικές ευκαιρίες – όχι μόνο ιδέες. Τα
κεφάλαια του μέρους ΙΙ εξετάζουν τα είδη ευκαιριών πάνω
στα οποία μπορούν να χτιστούν επιχειρηματικά σχήματα
μεγαλύτερων δυνατοτήτων (με αποδεκτούς κινδύνους και
αντισταθμίσεις), τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα και τις ευκαιρίες κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Το μέρος ΙΙΙ αφορά
την επιχειρηματική ηγεσία, τη δημιουργία ομάδων και την
προσωπική δεοντολογία. Στο μέρος IV εξετάζεται η δικαιόχρηση ως επιχειρηματικό μέσο, η συγκέντρωση πόρων, η
επιχειρηματική χρηματοοικονομική και η άντληση κεφαλαίων. Στο μέρος V το βιβλίο κλείνει με μια εξέταση ζητημάτων
που έχουν σχέση με τις στρατηγικές επιτυχίας, τη διαχείριση της ταχείας ανάπτυξης και τη «συγκομιδή».
Άπαξ και καταλάβετε πώς σκέφτονται, δρουν και αποδίδουν οι πετυχημένοι επιχειρηματίες, μπορείτε να θέσετε
στόχους προκειμένου να αναπαράγετε αυτές τις δράσεις,
τις στάσεις, τις συνήθειες και τις στρατηγικές. Το βιβλίο
ασχολείται με πρακτικά ζητήματα, όπως τα εξής:
Πού εντοπίζονται τα πραγματικά ταλέντα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά μου; Πώς μπορώ να εκμεταλλευθώ τα
ταλέντα και τα πλεονεκτήματα και πώς να ελαχιστοποιήσω
τα μειονεκτήματά μου; Πώς μπορώ να καταλάβω πότε μια
ευκαιρία είναι κάτι παραπάνω από μια ακόμα απλώς καλή
ιδέα και πότε αποτελεί κάτι που ταιριάζει στην προσωπική νοοτροπία, τις ικανότητες και τους στόχους ζωής μου;
Γιατί κάποιες εταιρείες αναπτύσσονται γρήγορα, φτάνοντας
σε πωλήσεις αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά στη
συνέχεια παραπατούν και ποτέ δεν προχωρούν πέρα από
το ένα και μόνο προϊόν; Τι πρέπει να πετύχει οπωσδήποτε
κανείς και τι εμπόδια να ξεπεράσει για να αρπάξει μια ευκαιρία και να δημιουργήσει την επιχείρηση; Πόσα χρήματα
χρειάζομαι, πότε και πού, και πώς μπορώ να τα εξασφαλίσω

με αποδεκτούς όρους; Τι πηγές χρηματοδότησης, στρατηγικές και μηχανισμούς μπορώ να αξιοποιήσω στο πλαίσιο
της διαδικασίας – πριν από την έναρξη και μέχρι το στάδιο
της πρώιμης ανάπτυξης, και μετά έως τη «συγκομιδή»;
Ποιοι είναι οι ελάχιστοι πόροι που πρέπει να ελέγχω για να υλοποιήσω την ευκαιρία και πώς επιτυγχάνεται
αυτό; Είναι απαραίτητο το επιχειρηματικό σχέδιο; Αν ναι,
τι είδους σχέδιο απαιτείται και πώς και πότε θα πρέπει να
το αναπτύξω; Για ποια ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να δημιουργήσω ή να προσθέσω αξία, προκειμένου να επιτύχω
θετική ταμειακή ροή και να αναπτύξω επιλογές «συγκομιδής»; Πόσο αξίζει το επιχειρηματικό μου σχήμα και πώς
διαπραγματεύομαι το τι θα παραδώσω; Ποια είναι τα κρίσιμα μεταβατικά σημεία στο πλαίσιο της διαχείρισης επιχειρήσεων καθώς μια εταιρεία αναπτύσσεται και από πωλήσεις 1
εκατ. δολαρίων φτάνει πρώτα τα 5 και μετά ξεπερνά τα 25
εκατομμύρια;
Ποιες παγίδες, ποια ναρκοπέδια και ποιους κινδύνους
θα πρέπει να περιμένω και να προετοιμαστώ για να αντιμετωπίσω; Σε τι είδους επαφές και δίκτυα πρέπει πρέπει να
αποκτήσω πρόσβαση και να αναπτύξω;
Ξέρω τι ξέρω και τι δεν ξέρω και πώς ξέρω τι να κάνω
γι’ αυτό; Πώς μπορώ να αναπτύξω ένα προσωπικό επιχειρηματικό σχέδιο ώστε να αποκτήσω την εμπειρία που μου
είναι απαραίτητη για την επιτυχία; Πόσο κρίσιμη και πόσο
ευαίσθητη είναι η επιλογή του κατάλληλου χρόνου σε καθένα από αυτά τα πεδία; Γιατί η επιχειρηματικότητα και η
επιχειρηματική ηγεσία φαίνεται να περιβάλλονται από, πασίγνωστα στους επιχειρηματίες, παράδοξα, όπως τα παρακάτω:
• Αμφισημία και αβεβαιότητα έναντι προγραμματισμού και
ακρίβειας.
• Δημιουργικότητα έναντι πειθαρχημένης ανάλυσης.
• Υπομονή και επιμονή έναντι επιτακτικότητας.
• Οργάνωση και διοίκηση έναντι ευελιξίας.
• Καινοτομία και δυνατότητα αντίδρασης έναντι
συστηματοποίησης.
• Αποφυγή κινδύνων έναντι διαχείρισης κινδύνων.
• Τρέχοντα κέρδη έναντι μακροπρόθεσμης μετοχικής
αξίας.
Τα μοντέλα του New Venture Creation δεν είναι χρήσιμα
μόνο ως ένα ολοκληρωμένο σύγγραμμα για έναν κύκλο
μαθημάτων επιχειρηματικότητας, αλλά και ως οδικός χάρτης για ένα πρόγραμμα σπουδών ή ένα πτυχίο επιχειρηματικότητας.

Η ένατη έκδοση: Μια επιπλέον προσφορά,
νέα δεδομένα και πιο περιεκτική
παρουσίαση
Η νέα έκδοση του New Venture Creation είναι κατά πολύ
αναβαθμισμένη σε σύγκριση με την όγδοη. Η πιο σημαντική αλλαγή αφορά την προσθήκη του Rob Adams στην ομά-
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δα των συγγραφέων. Ο καθηγητής Adams είναι ένας ακόμα
τυπικός «πρακτικός ακαδημαϊκός», αλλά με μια διαφορά.
Αφού υπήρξε επιτυχημένος επιχειρηματίας, ο Rob πρώτα
έγινε πετυχημένος επενδυτής επιχειρηματικών συμμετοχών
και μετά έγινε καθηγητής. Εξακολουθεί να μοιράζει ισορροπημένα τη ζωή του στην ενασχόληση με πρακτικά θέματα,
τη χρηματοδότηση και τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας. Έχει, επίσης, καταφέρει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή
στον αντίκτυπο και την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην
επιχειρηματικότητα.
Έχει γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια να συμπεριληφθούν
περιπτώσεις που αντανακλούν τα έντονα σκαμπανεβάσματα που βιώνουν οι νέες εταιρείες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επειδή καταπιάνεται με τις αποφάσεις που πρέπει
να λαμβάνει ο επιχειρηματίας –από την εκκίνηση μέχρι τη
συγκομιδή– το σύγγραμμα αυτό προσφέρει μια ευρεία και
πλούσια προοπτική του συχνά ταραχώδους και απρόβλεπτου χαρακτήρα της επιχειρηματικής διαδικασίας.
Ενημερώσαμε την εφαρμογή του Μοντέλου Timmons
της επιχειρηματικής διαδικασίας στον πραγματικό κόσμο.
Για όσους νοιάζονται για το περιβάλλον μας και για ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα και πώς αυτά παρουσιάζουν τεράστιες ευκαιρίες επίλυσής τους από τη δική σας επιχειρηματική γενιά, έχουμε επικαιροποιήσει δύο κεφάλαια το «Το
“Καθαρό” εμπόριο αποτελεί ευκαιρία ριζικής αλλαγής» και
το «Ευκαιρίες για κοινωνική επιχειρηματικότητα», τα οποία
θα διαπιστώσετε ότι αποτελούν αξιόλογη τροφή για σκέψη.

Στη νέα έκδοση είμαστε πιο φειδωλοί με τις λέξεις, βελτιώνοντας την αναγνωστική σας εμπειρία και μειώνοντας
τον συνολικό όγκο του κειμένου κατά περίπου 20%. Έτσι
βελτιώνεται η ροή της ανάλυσης, η οποια πλέον δίνει μεγαλύτερη έμφαση στον παγκόσμιο αντίκτυπο της επιχειρηματικότητας.
Η νέα ένατη έκδοση του New Venture Creation περιλαμβανει τις πλέον πρόσφατες ενημερώσεις, μεταξύ των
οποίων παραδείγματα επιχειρηματικών που αντιμετώπισαν
στην πράξη την εποχή μετά το σκάσιμο της φούσκας του
διαδικτύου, την κρίση των ενυπόθηκων δανείων του 2007
και την ύφεση του 2008.
Καθώς διανύουμε τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, η επιχειρηματικότητα έχει εδραιωθεί ως στρατηγική για
εταιρείες κάθε μεγέθους, που αντιμετωπίζουν τον ανταγωνισμό στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομίας. Είμαστε
βέβαιοι ότι η μελέτη του New Venture Creation θα σας βοηθήσει να επιτύχετε ως σπουδαστές, επιχειρηματίες και ως
«παίκτες» στην αρένα του παγκόσμιου εμπορίου!
Stephen Spinelli, Jr.
e-mail: SpinelliS@PhilaU.edu
ιστοτόπος: www.philau.edu
Robert J. Adams, Jr.
e-mail: rob.adams@mccombs.utexas.edu
ιστοτόπος: www.drrobadams.com

xxix

Περιήγηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1

Το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βοηθά και να ενθαρρύΗ Παγκόσμια Επιχειρηματική Επανάσταση
νει τη για
διαδικασία
της µάθησης µέσα από µία σειρά εργαλείων και πρακτικών, όπως:
έναν πιο «Επίπεδο Κόσμο»

Ένθετα κείμενα εστιασμένα στην ελληνική
πραγματικότητα

Οι παγκόσμιες τάσεις της επιχειρηματικότητας
και η στάση των Ελλήνων
Οι νέοι άνθρωποι έως 30 ετών
διατηρούν την πιο θετική στάση προς
την επιχειρηματικότητα, με τις Φινλανδία (92%) και Δανία (90%) στην κορυφή της κατάταξης.
Επίσης, το επίπεδο εκπαίδευσης φαίνεται πως οδηγεί σε
διαφορετικές στάσεις. Ειδικότερα, οι κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων έχουν πιο θετική στάση απέναντι στην επιχειρηματικότητα, ίσως γιατί τα πανεπιστήμια εντάσσουν
όλο και περισσότερο μαθήματα επιχειρηματικότητας στα
προγράμματα σπουδών τους. Στην Ελλάδα, το 71% των
κατόχων πτυχίων βλέπει θετικά την επιχειρηματικότητα.
Γενικά, παρατηρείται ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ αυτών που μπορούν να φανταστούν τον εαυτό τους να
δημιουργεί μια επιχείρηση και του αριθμού που τελικά
το πραγματοποιεί. Η έρευνα προσπάθησε να εντοπίσει
τα αίτια και τους φόβους που αποθαρρύνουν τους ανθρώπους από την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης. Στο
σύνολο των ερωτηθέντων, το 41% δήλωσε ως το μεγαλύτερο εμπόδιο τα “πιθανά οικονομικά προβλήματα έως
και τη χρεοκοπία”, ενώ το 31% υπέδειξε την “απειλή της
οικονομικής κρίσης.” Μάλιστα, για τα Ευρωπαϊκά κράτη
οι δύο αυτοί δείκτες ήταν υψηλότεροι (43% και 37% αντίστοιχα). Η μεγαλύτερη επιχειρηματική προοπτική συναντάται στην Κολομβία (63%) και το Μεξικό (56%), ενώ η
Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή των ευρωπαϊκών χωρών
με ποσοστό 53%.

Η ελληνική έκδοση έχει εμπλουτιστεί με
ένθετα κείμενα, τα οποία αντλούν τη θεματολογία τους από την ελληνική πραγματικότητα και το εγχώριο περιβάλλον ανάπτυξης
της επιχειρηματικότητας. Στόχος αυτών των
κειμένων είναι να αποτελέσουν τροφή για
σκέψη και συζήτηση.
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Εκθέματα

TETAΡTO μεΡος • H ΧΡηματοδοτηςη επιΧειΡηματικών εγΧειΡηματών

εκΘεμα 12.4
Moντέλο Σχέσεων Δικαιόχρησης (Franchise Relationship Model)

OIKONOMIKA

Ανάλυση
των συναλλαγών

Τιµολόγηση
Προώθηση
Ανάπτυξη προϊόντος

Σύστηµα παροχής
Επαναδιαπραγµάτευση
∆ικαστική επίλυση

ΠΕΛΑΤΗΣ

Οικονοµική
δομή

Ανάπτυξη αγοράς
Αναποτελεσµατική παροχή
επενδύσεων
Καθορισµός καθηκόντων

ΣΥΜΒΑΣΗ

Το κείμενο των κεφαλαίων
συμπληρώνεται με πίνακες
και γραφήματα, υπό τον τίτλο
ΕΚΘΕΜΑΤΑ, έτσι ώστε να
καθίσταται ευχερέστερη η κατανόηση και η αφομοίωση της
παρεχόμενης πληροφορίας.

ΑΓΟΡΑ

Παρά την πρόσφατη οικονομική αβεβαιότητα, οι άνθρωποι σε παγκόσμια κλίμακα εξακολουθούν να διατηρούν
θετική στάση απέναντι στην επιχειρηματικότητα. Η έρευνα της Amway που διενεργήθηκε σε 43.000 άτομα από
38 διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο, έδειξε πως το
62% επιδεικνύει θετική στάση απέναντι στην επιχειρηματικότητα, ενώ το 39% μπορεί να σκεφτεί τον εαυτό τους
ως αυτό-απασχολούμενο. Η ανεξαρτησία και το εισόδημα αποτελούν τις δύο σημαντικότερες κινητήριες δυνάμεις πίσω από τις επιχειρηματικές προθέσεις. Ωστόσο,
οι άνθρωποι σκέφτονται την ίδρυση μιας επιχείρησης και
από ανάγκη. Σε χώρες με χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα
η επιχειρηματικότητα εξετάζεται και ως μια δεύτερη πηγή
εισοδήματος, ενώ στις χώρες που εμπλέκονται στην Ευρωπαϊκή οικονομική κρίση, οι άνθρωποι σκέφτονται την
επιχειρηματικότητα ως μια διέξοδο από την ανεργία. Βέβαια, ο φόβος της αποτυχίας (70%) παραμένει ένα ισχυρό εμπόδιο στην αυτό-απασχόληση.
Στα επιμέρους στοιχεία, η Δανία είναι η χώρα με
την πιο θετική στάση απέναντι στην επιχειρηματικότητα
(ηγείται της κατάταξης από το 2011) με ποσοστό 89%,
ακολουθούμενη από τη Φινλανδία και την Αυστραλία
(87% και 84% αντιστοίχως). Για την Ελλάδα, η θετική
στάση φθάνει στο 69% για το 2013, ελαφρώς μειωμένη
κατά 3%.

της υπηρεσίας

∆υναµική
των σχέσεων

Παρασιτσµός (Free riding)
Αποφυγή

Ζητήματα
αντιπροσώπευσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η πΑγΚΟΣΜΙΑ ΕπΙχΕΙΡΗΜΑτΙΚΗ ΕπΑνΑΣτΑΣΗ γΙΑ ΕνΑν πΙΟ «ΕπΙπΕΔΟ ΚΟΣΜΟ»

Σύνοψη Κεφαλαίου
• Η επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα πραγματικά παγκόσμιο φαινόμενο και σε συνδυασμό με το διαδίκτυο καθιστά τον κόσμο πιο επίπεδο και δημοκρατικό.
• Οι επιχειρηματίες είναι οι δημιουργοί, οι καινοτόμοι και
οι ηγέτες που προσφέρουν στην κοινωνία ως φιλάνθρωποι, διευθυντές και διαχειριστές και, περισσότερο
από οποιονδήποτε άλλο, αλλάζουν τον τρόπο με τον
οποίο οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται, μαθαίνουν, παίζουν και ηγούνται.
• Οι επιχειρηματίες δημιουργούν νέες τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες, οι οποίες αναδεικνύονται ως το επόμενο κύμα των νέων κλάδων, και αυτοί
με τη σειρά τους ηγούνται της οικονομίας.
• Οι επιχειρηματίες δημιουργούν αξία με τις υψηλών προοπτικών και υψηλής ανάπτυξης επιχειρήσεις, οι οποίες
αποτελούν τις μηχανές δημιουργίας θέσεων εργασίας
στην οικονομία των ΗΠΑ.
• Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών παρέχουν

το καύσιμο για τις επιχειρήσεις υψηλής προοπτικής και
υψηλής ανάπτυξης.
• Η Αμερική και ο κόσμος βρίσκονται στην αυγή μιας νέας
εποχής δημιουργίας κεφαλαίου, όπως πιστοποιείται
από την αύξηση κατά 10 έως 30 φορές των κεφαλαιαγορών σε μόλις 20 έτη.
• Οι επιχειρηματίες αντιλαμβάνονται την αξία την οποία
δημιούργησαν. Πάνω από το 95% του πλούτου της
Αμερικής σήμερα έχει δημιουργηθεί μετά το 1980.
• Οι 3,1 εκατ. εκατομμυριούχοι της Βόρειας Αμερικής είναι κυρίως αυτοδημιούργητοι επιχειρηματίες.
• Στην Αμερική οι φτωχοί γίνονται πλουσιότεροι ως συνέπεια της επιχειρηματικής διαδικασίας.
• Η οικοδόμηση μιας επιχειρηματικής κοινωνίας για τον
21ο αιώνα και μετέπειτα αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα για τη νέα και παγκόσμια ψηφιακή γενιά (egeneration).

Ερωτήσεις Μελέτης
1. Πώς έχει αλλάξει η οικονομία στην περιοχή και στη
χώρα σας την τελευταία γενιά;
2. Πώς έχει αλλάξει ο αριθμός των νέων επιχειρηματικών
σχηματισμών στις ΗΠΑ τα τελευταία 30 έτη; Γιατί έχει
συμβεί αυτό; Γιατί θα συνεχιστεί αυτό το πρότυπο;
3. Από πού προκύπτουν οι νέες θέσεις εργασίας στην
Αμερική; Γιατί;
4. Εξηγήστε την έκταση στην οποία οι μεγάλες σε σχέση

το 1900, αλλά πριν από το 1970. (γ) Τους ιδρυτές επιχειρήσεων από το 1970 έως σήμερα.
6. Ποιοι είναι οι εκατομμυριούχοι σήμερα;
7. Ονομάστε κάποιες εξαιρετικές εταιρείες, των οποίων
οι ιδρυτές βρίσκονταν στα είκοσί τους όταν εκκίνησαν
τις επιχειρήσεις τους.
8. Τι ρόλο έχει διαδραματίσει το κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών σε αυτό τον οικονομικό μετασχη-
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Το μοντέλο σχέσεων δικαιόχρησης απεικονίζει τον
τρόπο με τον οποίο ένας καινοτόμος (concept innovator)
μπορεί να οικοδομήσει μια εταιρεία δικαιόχρησης και το
μονοπάτι για την εφαρμογή της με τον πιο επιχειρηματικό
τρόπο. Το μοντέλο εξαλείφει επίσης εκείνες τις ιδέες που
αναπτύσσονται καλύτερα χρησιμοποιώντας μια άλλη στρατηγική ανάπτυξης (growth strategy), όπως η αποκλειστική
διανομή, η αδειοδότηση (licensing) ή τα ιδιόκτητα από την
εταιρεία καταστήματα.
Πλέον, αντιλαμβανόμαστε ότι η δικαιόχρηση (franchising) είναι ένας επιχειρηματικός τρόπος ανάπτυξης και δημιουργίας αξίας και κατανοούμε τα μοναδικά συστατικά της
δικαιόχρησης, τα οποία επιτρέπουν αυτή την επιχειρηματική
συμμαχία.

Η Επίπτωση
του Διαδικτύου: Πόροι

Σύνοψη Κεφαλαίου

Το Ενισχυμένο Δίκτυο

εμπειριών κάθε δικαιοδόχου, με σκοπό την καλυτέρευση
όλων των δικαιοδόχων. Επειδή η δικαιόχρηση διέπεται (κυρίως) από μια μακροπρόθεσμη σύμβαση, οι παίκτες στο
σύστημα έχουν κίνητρο να μοιραστούν τις γνώσεις, αφού
η βελτιωμένη απόδοση συνεισφέρει στο από κοινού κατεχόμενο εμπορικό σήμα (trademark).
Οι δικαιοχρήσεις έχουν υπάρξει πρωτοπόρες στα συστήματα παρακολούθησης και επικοινωνίας με τους συνεργάτες. Οι περισσότεροι οργανισμοί δικαιόχρησης έχουν
επενδύσει σημαντικά στο Internet. Αρχικά (πολύ πριν από
το Internet), αυτά τα συστήματα αποτελούσαν κυρίως συσκευές «αστυνόμευσης», οι οποίες είχαν δημιουργηθεί για
να διασφαλίζουν ότι οι δικαιοδόχοι ακολουθούσαν το
καθορισμένο επιχειρηματικό μοντέλο (business model/format) και ύστερα κατέβαλλαν τα δικαιώματα εκμετάλλευσης
(royalties). Σήμερα τα συστήματα αυτά υπερβαίνουν κατά
πολύ την αρχική λειτουργία ελέγχου.
Η McDonald’s άρχισε πρόσφατα να δοκιμάζει την εξωτερική ανάθεση (outsourcing) των drive-through συστημάτων παραγγελιών των εστιατορίων της. Ένας δικαιοδόχος
της McDonald’s δημιούργησε αυτό το σύστημα και πλέον το
μοιράζεται με άλλους 300 δικαιοδόχους. Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν μια σημαντική αύξηση τόσο στην ταχύτητα
παράδοσης όσο και στην ακρίβεια των παραγγελιών.

Κάθε κεφάλαιο ολοκληρώνεται με μία σύντομη παρουσίαση των θεμάτων που αναπτύχθηκαν στο κυρίως κείμενο, έτσι ώστε ο
αναγνώστης να μπορεί να ανασκοπήσει εν
τάχει τα μείζονα σημεία ενδιαφέροντος.

Η ουσία της δικαιόχρησης είναι η δημιουργία αξίας σε ένα
εμπορικό σήμα (trademark). Η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί κλειδί για την αξιοποίηση των

• Η επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα πραγματικά παγκόσμιο φαινόμενο και σε συνδυασμό με το διαδίκτυο καθιστά τον κόσμο πιο επίπεδο και δημοκρατικό.
• Οι επιχειρηματίες είναι οι δημιουργοί, οι καινοτόμοι και
οι ηγέτες που προσφέρουν στην κοινωνία ως φιλάνθρωποι, διευθυντές και διαχειριστές και, περισσότερο
από οποιονδήποτε άλλο, αλλάζουν τον τρόπο με τον
οποίο οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται, μαθαίνουν, παίζουν και ηγούνται.
• Οι επιχειρηματίες δημιουργούν νέες τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες, οι οποίες αναδεικνύονται ως το επόμενο κύμα των νέων κλάδων, και αυτοί
με τη σειρά τους ηγούνται της οικονομίας.
• Οι επιχειρηματίες δημιουργούν αξία με τις υψηλών προοπτικών και υψηλής ανάπτυξης επιχειρήσεις, οι οποίες
αποτελούν τις μηχανές δημιουργίας θέσεων εργασίας
στην οικονομία των ΗΠΑ.
• Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών παρέχουν

το καύσιμο για τις επιχειρήσεις υψηλής προοπτικής και
υψηλής ανάπτυξης.
• Η Αμερική και ο κόσμος βρίσκονται στην αυγή μιας νέας
εποχής δημιουργίας κεφαλαίου, όπως πιστοποιείται
από την αύξηση κατά 10 έως 30 φορές των κεφαλαιαγορών σε μόλις 20 έτη.
• Οι επιχειρηματίες αντιλαμβάνονται την αξία την οποία
δημιούργησαν. Πάνω από το 95% του πλούτου της
Αμερικής σήμερα έχει δημιουργηθεί μετά το 1980.
• Οι 3,1 εκατ. εκατομμυριούχοι της Βόρειας Αμερικής είναι κυρίως αυτοδημιούργητοι επιχειρηματίες.

πΕΡΙηΓηΣη

• Στην Αμερική οι φτωχοί γίνονται πλουσιότεροι ως συνέπεια της επιχειρηματικής διαδικασίας.
• Η οικοδόμηση μιας επιχειρηματικής κοινωνίας για τον
21ο αιώνα και μετέπειτα αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα για τη νέα και παγκόσμια ψηφιακή γενιά (egeneration).

Ερωτήσεις Μελέτης

Ερωτήσεις Μελέτης
1. Πώς έχει αλλάξει η οικονομία στην περιοχή και στη
χώρα σας την τελευταία γενιά;
2. Πώς έχει αλλάξει ο αριθμός των νέων επιχειρηματικών
σχηματισμών στις ΗΠΑ τα τελευταία 30 έτη; Γιατί έχει
συμβεί αυτό; Γιατί θα συνεχιστεί αυτό το πρότυπο;
3. Από πού προκύπτουν οι νέες θέσεις εργασίας στην
Αμερική; Γιατί;
4. Εξηγήστε την έκταση στην οποία οι μεγάλες σε σχέση
με τις νέες και τις αναδυόμενες επιχειρήσεις συμβάλλουν σε όλες τις καινοτομίες και στις ριζικές καινοτομίες.
5. Πότε δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό του
πλούτου στην Αμερική και από ποιον; (α) Τους Carnegie, τους Vanderbilt και τους Rockefellers πριν από
το 1990. (β) Τους μεγιστάνες της αυτοκινητοβιομηχανίας, των τροφίμων και της ακίνητης περιουσίας μετά

το 1900, αλλά πριν από το 1970. (γ) Τους ιδρυτές επιχειρήσεων από το 1970 έως σήμερα.
6. Ποιοι είναι οι εκατομμυριούχοι σήμερα;
7. Ονομάστε κάποιες εξαιρετικές εταιρείες, των οποίων
οι ιδρυτές βρίσκονταν στα είκοσί τους όταν εκκίνησαν
τις επιχειρήσεις τους.
8. Τι ρόλο έχει διαδραματίσει το κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών σε αυτό τον οικονομικό μετασχηματισμό;
9. Συχνά αναφέρεται πως «οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι». Πώς και γιατί έχει
επηρεάσει η επιχειρηματική επανάσταση το στερεότυπο αυτό; Ποιες είναι οι επιπτώσεις της;
10. Τι έχει συμβεί στις μεγάλες και στις καθιερωμένες επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα αυτού του κύματος επιχειρηματικών εταιρειών;
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Οι ερωτήσεις μελέτης έχουν στόχο να
αναδείξουν τα σημαντικά σημεία του
κεφαλαίου κι αφετέρου να αποτελέσουν
έναυσμα
προβληματισμού.
Χρήσιμες
Διαδικτυακές
Πηγές για το Κεφάλαιο 1

πΡωτΟ ΜΕΡΟΣ • Ο ΙΔΡΥτΗΣ

www.gemconsortium.org Το Global Entrepreneurship

Monitor (GEM) είναι ένα μη κερδοσκοπικό ακαδημαϊκό ερευνητικό κονσόρτσιουμ, το οποίο έχει στόχο να παρέχει σε όσο το
δυνατόν μεγαλύτερο κοινό υψηλής ποιότητας διεθνή ερευνητικά
δεδομένα σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Το
GEM είναι η μεγαλύτερη ατομική έρευνα της επιχειρηματικής
δραστηριότητας παγκοσμίως.

www.babson.edu/eship Arthur M. Blank Center for

Entrepreneurship, Babson College.

www.olin.edu Franklin W. Olin College of Engineering
www.cfwbr.org To Center for Women’s Business Research
αποτελεί μια περιεκτική πηγή για τις τάσεις, τα χαρακτηριστικά,
τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις των γυναικών ιδιοκτητών επιχειρήσεων και των εταιρειών τους.
www.ncaied.org Με έτος ίδρυσης το 1969, το National

Center for American Indian Enterprise Development (NCAIED)
είναι η πρώτη εθνική μη κερδοσκοπική εταιρεία που δημιουργή-

Ερωτήσεις για την Εξάσκησης του Μυαλού
Οι ερωτήσεις εξάσκησης του μυαλού επιδιώκουν να βοηθήσουν τον αναγνώστη να
προβληματιστεί πάνω σε ζητήματα που προϋποθέτουν βαθιά κατανόηση και διάκριση των
λεπτών εννοιών, αλλά και αυτογνωσία.

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΔΗμΙΟΥΡγώνΤΑς, μΟΡΦΟπΟΙώνΤΑς, ΑνΑγνώΡΙζΟνΤΑς, ΑξΙΟπΟΙώνΤΑς

θηκε και διευθύνεται από ιθαγενείς Αμερικανούς, αποκλειστικά
αφιερωμένη στην ανάπτυξη της οικονομικής αυτάρκειας των
ιθαγενών Αμερικανών μέσω της επιχειρηματικής ιδιοκτησίας.

http://www.venturesource.com Μια ερευνητική βάση δε-

δομένων των εταιρειών του Dow Jones, εστιασμένη στην αγορά
των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών.

www.nfte.org Μέσω της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, η
NFTE, η οποία αναφέρεται και ως Network for Teaching Entrepreneurship, βοηθά νέους ανθρώπους από κοινότητες χαμηλού
εισοδήματος να καλλιεργήσουν τις ικανότητές τους και να απελευθερώσουν την επιχειρηματική δημιουργικότητά τους.
www.nvca.org Ο οργανισμός National Venture Capital Association (NVCA) είναι μια εμπορική ένωση που εκπροσωπεί
τον κλάδο των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών στις
ΗΠΑ. Είναι ένας οργανισμός που βασίζεται στα μέλη και αποτελείται από εταιρείες κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών
που διαχειρίζονται αποθεματικά κεφαλαίων κινδύνου προορισμένων να επενδυθούν σε επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης.

Για την Εξάσκηση του Μυαλού (Mind Stretchers)
Έχετε υπόψη;

Ποιες ικανότητες και ποιες νοοτροπίες απαιτούνται;

1. Ως πολίτης, ποιες πολιτικές είναι αναγκαίες για την
ενθάρρυνση και την οικοδόμηση της επιχειρηματικής
κοινωνίας;
2. Πώς θα αλλάξουν οι ευκαιρίες και η διαθεσιμότητα
κεφαλαίου σε αυτό τον αιώνα ως αποτέλεσμα της οικονομικής και κοινωνικής επανάστασης; Πώς μπορεί
κανείς να προετοιμαστεί καλύτερα γι’ αυτό;
3. Πολλοί, αν όχι οι περισσότεροι, άνθρωποι προτιμούν
την προβλεπτικότητα από το απρόβλεπτο. Όμως η επιχειρηματική διαδικασία είναι εγγενώς χαοτική, απρόβλεπτη και δύσκολα σχεδιάζεται. Ποιος θα επιτύχει και
ποιος θα αποτύχει σε αυτή τη δυναμική διαδικασία;

4. Αν αυτή η επανάσταση συνεχιστεί στον ίδιο ρυθμό με
τα προηγούμενα 30 έτη (π.χ., μια αύξηση κατά 10 ή
15 φορές), στην 25η επανένωση με τους συμφοιτητές
σας από το κολέγιο ή το μεταπτυχιακό σε ποια επίπεδα
θα δείτε τους δείκτες του Dow Jones Industrial, του
NASDAQ και τους FTSI, CAC, τους γερμανικούς και
τους ασιατικούς δείκτες; Πόσες επιχειρήσεις και θέσεις
εργασίας θα υπάρχουν; Πόσοι νέοι κλάδοι που κανείς
μέχρι σήμερα δεν έχει σκεφτεί; Τι θα συμβεί αν αυτός ο
ρυθμός είναι 50% πιο γρήγορος ή πιο αργός;
5. Ποιες χώρες προσφέρουν τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες την επόμενη δεκαετία; Τι θα πρέπει να
κάνετε γι’ αυτό;

137

ΑςΚΗςΗ 1

Οι Επόμενες Ριζικές Αλλαγές

Ασκήσεις
Έχουμε χρησιμοποιήσει τη μεταφορά της «ριζικής αλλαγής»
(sea change) σε προηγούμενες εκδόσεις του παρόντος βιβλίου, προκειμένου να ωθήσουμε φιλόδοξους επιχειρηματίες να ερευνήσουν, να συλλάβουν ιδέες και να οραματιστούν μελλοντικές κβαντικές αλλαγές στην τεχνολογία και
στην κοινωνία. Όπως έχουμε δει, τέτοιες ριζικές αλλαγές,
όπως ο ηλεκτρισμός, το αεροπλάνο, το ολοκληρωμένο κύκλωμα (νόμος του Moore) και οι ασύρματες επικοινωνίες,
έχουν αποτελέσει τα θεμέλια νέων σημαντικών κλάδων.
Ποιες είναι οι πιθανές τεχνολογικές και κοινωνικές αλλαγές τα επόμενα 20 με 30 έτη, οι οποίες θα δημιουργήσουν
την επόμενη γενιά νέων κλάδων; Οι επιχειρηματίες και οι
καινοτόμοι που προσδοκούν τις απαντήσεις σε αυτή την
πολύπλοκη ερώτηση θα αναδειχθούν στους Gates, Jobs,
Blank και Stemberg της νέας γενιάς.

Σκοπός
Ο σκοπός της ακόλουθης άσκησης είναι να προσφέρει ένα
μονοπάτι για την εξερεύνηση αυτής της ερώτησης. Υποσχόμαστε να διευρύνουμε τον ορίζοντα της τεχνολογικής
παιδείας σας και να εμπλουτίσουμε το όραμά σας για το
επόμενο τέταρτο του αιώνα – το παράθυρο της ζωής σας
όταν διαθέτετε την καλύτερη πιθανότητα να δημιουργήσετε
και να εκμεταλλευτείτε τις υπερ-ευκαιρίες που ανοίγονται
μπροστά σας.
Σας ζητάμε να πραγματοποιήσετε μια μορφή έρευνας
και να σκεφτείτε τις μελλοντικές κατευθύνσεις της τεχνολογίας και το πώς τα επιστημονικά ερωτήματα που βρίσκονται υπό διερεύνηση σήμερα μπορούν να οδηγήσουν σε
επαναστατική γνώση. Αυτή η νέα επιστημονική γνώση θα
οδηγήσει, με τη σειρά της, σε καινοτομίες. Όταν θα τροφοδοτηθούν, θα αναγνωριστούν και θα καθοδηγηθούν από
την επιχειρηματικότητα, ορισμένες καινοτομίες θα αξιοποιηθούν εμπορικά και κατά τη διαδικασία αυτή θα δημιουργήσουν εντελώς νέους κλάδους.
Τα ακόλουθα βήματα θα σας βοηθήσουν σε αυτό τον
ερευνητικό στόχο, αλλά δε θα πρέπει να περιορίσετε τις
προσπάθειές σας μόνο σε αυτά. Χρειάζεται να αναζητήσετε
όσο το δυνατόν περισσότερες επιπρόσθετες πηγές χρησιμοποιώντας το Google και άλλα μέσα. Σιγουρευτείτε πως
«ακολουθείτε τα στοιχεία και το ένστικτό σας». Αν εντοπίσετε ένα πεδίο της επιστήμης και της τεχνολογίας που σας
συναρπάζει –ή που ενστικτωδώς πιστεύετε ότι μπορεί να
αλλάξει τον τρόπο που οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται, μαθαίνουν ή ψυχαγωγούνται–, τότε επιδιώξτε το.

ΒΗΜΑ 1
Επισκεφτείτε τη σύνοψη του ιδρύματος National Science
Foundation (NSF) για τις 50 ανακαλύψεις που σύμφωνα με
το ίδρυμα NSF είχαν τη μεγαλύτερη επίπτωση στη ζωή κάθε
Αμερικανού (www.nsf.gov/about/history/nifty50/index.
sp). Θα βρείτε κάποιες επαναστατικές ανακαλύψεις, όπως
o ραβδωτός κώδικας (bar codes), το λογισμικό CAD/CAM,
η γονιδιωματική (genomics), η αναγνώριση φωνής, οι τεχνικές οπτικοποίησης σε υπολογιστή και οι περιηγητές του
διαδικτύου (web browsers, π.χ., explorer, firefox, opera).
Όλα αυτά αποτελούν παραδείγματα ριζικών αλλαγών –
τους οδηγούς και τις κινητήριες δυνάμεις των νέων κλάδων
που συζητήσαμε στο παρόν κεφάλαιο και στο Κεφάλαιο 3.
ΒΗΜΑ 2

Οι ασκήσεις που παρατίθενται στο τέλος των κεφαλαίων, εστιάζονται στην καθοδήγηση του αναγνώστη στα
επιμέρους στάδια ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας,
έτσι ώστε η θεωρία να εφαρμοστεί στην πράξη. Σε αυτές τις ασκήσεις ο αναγνώστης καλείται να αναρωτηθεί
πάνω σε καίρια ζητήματα που αναπτύχθηκαν και να παραθέσει τις προσωπικές του σκέψεις και θέσεις.

Από τις 50 επιλέξτε μία ή δύο που σας ενδιαφέρουν περισσότερο. Τώρα εξετάστε το νούμερο δέκα στη λίστα: «τεχνικές οπτικοποίησης σε υπολογιστή». Σημειώστε τους έντεκα
κλάδους και τα πεδία που έχουν επηρεαστεί σε βάθος από
αυτή τη βασική ανακάλυψη. Μεταξύ αυτών των 11 επιλέξτε
ένα ή δύο για τα οποία γνωρίζετε τα λιγότερα, αλλά διαθέτετε και το μεγαλύτερο πάθος. Κάντε μια έρευνα με κάποιες
λέξεις-κλειδιά στο Google και σε παρόμοιες πηγές, προκειμένου να αναγνωρίσετε προϊόντα, εταιρείες ή τμήματα
αγοράς που καθοδηγούνται από τους επιχειρηματίες που
βρίσκονται πίσω από αυτές τις καινοτομίες. Επαναλάβετε
αυτή τη διαδικασία για όλες τις κύριες ανακαλύψεις που σας
προσελκύουν. Μόλις αποκτήσετε μια καλή αίσθηση σχετικά με το πώς υφίστανται αυτές οι συνδέσεις, προχωρήστε
στο Βήμα 3.
ΒΗΜΑ 3

Μελέτες Περίπτωσης

Συναντηθείτε με δύο έως πέντε συμφοιτητές σας για πρωινό, γεύμα ή δείπνο και μοιραστείτε αυτά που μάθατε, τις
παρατηρήσεις και τις ιδέες σας σχετικά με τον τρόπο που
γεννιούνται οι κλάδοι και τα νέα δυνητικά πεδία που μπορεί
να αναδύονται.

Οι μελέτες περίπτωσης παρουσιάζουν πραγματικές ιστορίες επιχειρηματικότητας, με τρόπο διαδραστικό και όχι απλώς αφηγηματικό.
Ο αναγνώστης στην αρχή καλείται να απαντήσει σε μία σειρά ερωτήσεων προετοιμασίας
και στη συνέχεια καλείται να διεισδύσει στον
πυρήνα της ιστορίας και να επανεξετάσει υπό
νέο πρίσμα τις αρχικές σκέψεις του.
• Ποια μοτίβα (patterns) και κοινά χαρακτηριστικά εντοπίσατε; Ποιοι είναι οι χρόνοι αναμονής και οι πρώιμοι
δείκτες;

Μελέτη περίπτωσης Κεφαλαίου

• Ποιες τεχνολογίες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη προοπτική μελλοντικών επιπτώσεων στον τρόπο ζωής, εργασίας και μάθησης των ανθρώπων;

Roxanne Quimby

3

Ερωτήσεις Προετοιμασίας
1. Ποιος μπορεί να γίνει επιχειρηματίας;
2. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι, οι ανταμοιβές και οι συμβιβασμοί μιας επιχείρησης που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής έναντι μιας επιχείρησης υψηλής προοπτικής,
η οποία θα ξεπεράσει τα $5 εκατ. σε πωλήσεις και θα
αναπτυχτεί ουσιαστικά;
3. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας ιδέας και μιας ευκαιρίας; Για ποιον; Τι μπορεί να διδαχθεί κανείς από τα
Εκθέματα Γ και Δ;
4. Γιατί έχει επιτύχει η επιχείρηση έως τώρα;
5. Τι θα πρέπει να κάνουν η Roxanne και ο Burt και γιατί;
Ο στόχος μας για το πρώτο έτος ήταν οι συνολικές πωλήσεις να φθάσουν τις $10.000. Σκέφτηκα πως σε περίπτωση που κατάφερνα να επιτύχω και τις μισές από αυτές,
θα επρόκειτο για περισσότερα χρήματα από όσα είχα δει
ποτέ.
Roxanne Quimby

Εισαγωγή
Η Roxanne Quimby κάθισε στο προεδρικό γραφείο του
πρόσφατα εγκαινιασθέντος εργοστασίου της εταιρείας της
με το όνομα Burt’s Bees στο Raleigh της Βόρειας Καρολίνα.
Περιστοιχιζόταν από συσκευασμένες κούτες και τη σιωπή
των ακίνητων μηχανημάτων, ενώ κανείς δε βρισκόταν στο
χώρο για να τα θέσει σε λειτουργία. Η Quimby κοίταξε

κεντρικό Μέιν την Burt’s Bees, έναν παρασκευαστή προϊόντων προσωπικής φροντίδας και χειροποίητων αντικειμένων με βάση το κερί της μέλισσας, και δεν ήταν καθόλου
πεπεισμένη πως δε θα έπρεπε να επιστρέψει και πάλι εκεί.
Η ίδια εξήγησε:
Όταν πήγαμε στη Βόρεια Καρολίνα, ήμασταν εντελώς
μόνοι. Συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό μέρος της επιχείρησης βρισκόταν στα μυαλά των εργαζομένων στο
Μέιν. Εκεί, καθένας έδινε το στίγμα του στη διαδικασία.
Όλα αυτά χάθηκαν όταν αφήσαμε το Μέιν το 1994. Συνέχιζα να αναρωτιέμαι γιατί μετέφερα την Burt’s Bees.
Νόμιζα πως θα έπαιρνα όλη την επιχείρηση και θα τη
μετακινούσα και όλα θα παρέμεναν όπως είχαν. Τίποτα
δεν ήταν το ίδιο, εκτός του ότι συνέχιζα να εργάζομαι
20 ώρες την ημέρα.
Η Quimby διατηρούσε ισχυρές αμφιβολίες σχετικά με
αυτή τη μετακίνηση στη Βόρεια Καρολίνα και εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο Μέιν. Χρειαζόταν να
λάβει μια απόφαση ταχύτατα, καθώς η εταιρεία βρισκόταν
σε διαδικασία πρόσληψης νέων εργαζομένων και αγοράς
βιομηχανικού εξοπλισμού. Αν υποχωρούσε εκείνη τη στιγμή, οι ζημιές θα μπορούσαν να ελαχιστοποιηθούν, ενώ θα
μπορούσε να επαναπροσλάβει καθέναν από τους 44 εργαζομένους που είχε αφήσει πίσω στο Μέιν, αφού κανείς
τους δεν είχε βρει προς το παρόν νέα απασχόληση. Από την
άλλη πλευρά, θα ήταν δύσκολο να αγνοήσει όλους εκείνους τους λόγους που την είχαν οδηγήσει αρχικά να εγκαταλείψει το Μέιν. Αν μετακινούσε την Burt’s Bees πίσω, θα
“© Copyright Jeffry A. Timmons, 1997. Αυτή η μελέτη περίπτωσης συγγράφηκε από τη Rebecca Voorheis, υπό την καθο-
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ΜΕΡΟΣ

I

Ο Ιδρυτής

Σ

την καρδιά της επιχειρηματικής διαδικασίας βρίσκεται ο ιδρυτής: ο άνθρωπος που αναζητά, δημιουργεί και ενεργοποιείται πίσω από τη νεοφυή
(start-up) επιχείρηση. Χωρίς αυτή την ανθρώπινη ενέργεια, το κίνητρο και τη ζωτικότητα, οι σπουδαιότερες
ιδέες ποτέ δε θα ευδοκιμήσουν. Ακριβώς όπως στον
κόσμο των επιχειρήσεων, το μουσικό, επιστημονικό ή
αθλητικό ταλέντο δεν εγγυάται την επιτυχία, αν δε συνοδεύεται από υψηλές φιλοδοξίες και τις άυλες αξίες της
δημιουργικότητας, της ευφυΐας (ingenuity), της δέσμευσης, της επιμονής (tenacity), της αποφασιστικότητας και
του πάθους για τη νίκη.
Επομένως τι είναι αυτό που χρειάζεται να γνωρίζει
ένας φιλόδοξος επιχειρηματίας; Ποιες συνήθειες, ποιες
στάσεις και ποιες νοοτροπίες μπορεί να υιοθετήσει, να
εξασκήσει και να αναπτύξει, προκειμένου να αυξήσει τις
πιθανότητες της επιτυχίας; Αυτή η ένατη έκδοση εστιάζει σε εσάς, το φιλόδοξο επιχειρηματία. Εξετάζουμε τις
συνήθειες, τις στάσεις και τις νοοτροπίες που οδηγούν
στην επιχειρηματική επιτυχία – και αποτυχία. Εξετάζοντας πρότυπα και πρακτικές της επιχειρηματικής σκέψης
και λογικής και το επιχειρηματικό μυαλό εν δράσει, μπορείτε να ξεκινήσετε τη δική σας διαδικασία αξιολόγησης
και σχεδιασμού, που θα σας κατευθύνει εκεί που επιθυμείτε να φθάσετε. Αυτή η προσωπική επιχειρηματική
στρατηγική θα εξελιχθεί στο προσωπικό σας επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) – ένα αποτύπωμα που
θα σας βοηθήσει να μάθετε, να αναπτυχθείτε, να προσελκύσετε μέντορες, οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν
τη ζωή και τις επιχειρήσεις σας, και να κυνηγήσετε τις
ευκαιρίες που σας ταιριάζουν περισσότερο.
Οι πιθανότητες επιβίωσης μιας επιχείρησης αυξάνονται, μόλις επιτύχετε το στόχο του $1 εκατ. πωλήσεων
και των 20 εργαζομένων. Η ίδρυση ή η εξαγορά μιας επι-

χείρησης που ξεπερνά αυτά τα επίπεδα είναι πιο διασκεδαστική και συναρπαστική, σε σύγκριση με την εμπλοκή
σε μια επιχείρηση ενός ή δύο ατόμων. Πιο σημαντικό,
μια επιχείρηση αυτής της εμβέλειας επιτυγχάνει την κρίσιμη μάζα, που είναι απαραίτητη για την προσέλκυση
ικανών ανθρώπων, ενώ αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα επιτυχίας.
Είναι αδύνατον να δώσουμε στους ανθρώπους ένα
τεστ που θα καθορίζει ποιος είναι επιχειρηματίας. Καλύτερο είναι για τους εν δυνάμει επιχειρηματίες και άλλους εμπλεκόμενους με την επιχειρηματικότητα να μελετήσουν το πώς σκέφτονται, αισθάνονται και αντιδρούν
επιτυχημένοι επιχειρηματίες και να χρησιμοποιήσουν
αυτά τα χαρακτηριστικά ως ένα υπόδειγμα αναγνώρισης
επιτυχημένων επιχειρηματιών και εταιρειών.
Δείτε, για παράδειγμα, τον Rick Adam, ο οποίος έως
τα τέλη της δεκαετίας του ’90 είχε δημιουργήσει την περιουσία του ως επιχειρηματίας στο χώρο του λογισμικού
(software). Είχε επίσης εντοπίσει μια ελκυστική ευκαιρία
στον κλάδο της αεροπλοΐας. Ως ένας φανατικός πιλότος, ο Adam γνώριζε από πρώτο χέρι πόσο λίγα ήταν
τα διαθέσιμα σχέδια νέων αεροπλάνων, σε οποιαδήποτε
τιμή. Ο λόγος ήταν πως το κόστος για να σχεδιάσεις, να
κατασκευάσεις και να εισαγάγεις στην αγορά ένα προϊόν εγκεκριμένο από την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπλοΐας των ΗΠΑ (FAA), υπολογιζόταν ότι κυμαίνεται
στην περιοχή των $250 εκατ. και σε ένα χρονικό πλαίσιο
10 ετών. Αν και δε διέθετε προηγούμενη εμπειρία στο
αντικείμενο, ο Adam διέθεσε δεκάδες εκατομμύρια από
την προσωπική του περιουσία για να ιδρύσει την Adam
Aircraft. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία σχεδιασμού μοντέλων και εφαρμόζοντας πρακτικές σχεδιασμού και κατασκευής που ο ίδιος είχε τελειοποιήσει στην ανάπτυξη
λογισμικού, η εταιρεία του δαπάνησε λιγότερα από $60

εκατ. για την ανάπτυξη του Α-500, ενός κομψού δικινητήριου μοντέλου, το οποίο εξασφάλισε την έγκριση της
FAA σε μόλις πέντε έτη. Η εξέλιξή του, το Α-700, βρέθηκε στον αέρα για άλλα $20 εκατ. Ως το φθινόπωρο του
2007, το Α-700 πλησίαζε στην εξασφάλιση της έγκρισης, ενώ η εταιρεία ανέφερε μια λίστα παραγγελιών για
το τζετ που άγγιζε τα $800 εκατ. Ο Rick Adam έκανε το
εξής σχόλιο για το εγχείρημα:
Έχω κάνει πολλά επιχειρηματικά πράγματα και, όταν
νομίζεις ότι υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία, την παρατηρείς με σκεπτικισμό και αναρωτιέσαι: «Λοιπόν,
αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη ευκαιρία, γιατί κανένας άλλος δεν την εκμεταλλεύεται; Τι είναι αυτό
που γνωρίζω ή τι είναι αυτό που βλέπω και κανένας
άλλος δε βλέπει;» Λοιπόν, πολύ συχνά προκύπτουν
επιχειρηματικές ευκαιρίες, επειδή μια σειρά γεγονότων συμβαίνουν ταυτόχρονα –ειδικότερα αναφορικά με την τεχνολογία– και ξαφνικά διαθέτεις όλα τα
συστατικά που χρειάζεσαι για να επιτύχεις σε κάτι
που λίγο πριν έμοιαζε αδύνατο. Τότε, υποθέτοντας

ότι είσαι ένας καλός επιχειρηματίας και ικανός στην
υλοποίηση, μπορείς να φτάσεις εκεί αν εστιάσεις και
αφοσιωθείς σε αυτό.
Είναι πολύ λογικό για τους επιχειρηματίες να δίνουν
ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των συνεργατών, των
βασικών επιχειρηματικών εταίρων και των διοικητικών
στελεχών, με γνώμονα την προσαρμογή τους στις ίδιες
τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους, αλλά και στις ανάγκες
της επιχείρησης. Όπως θα φανεί, αναζητούν ανθρώπους
που να ταιριάζουν. Όχι μόνο μπορεί μια αδυναμία του
επιχειρηματία να μετατραπεί σε αχίλλειο πτέρνα για τις
νέες επιχειρήσεις, αλλά επίσης το σύνολο είναι σχεδόν
πάντα μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του.
Τέλος, η ηθική είναι εξαιρετικά σημαντική στην επιχειρηματικότητα. Σε πολύ απρόβλεπτες και εύθραυστες
καταστάσεις, τα ζητήματα ηθικής δε μπορούν να αντιμετωπιστούν με τόσο απλοϊκές έννοιες, όπως «πάντα να
λες αλήθεια». Είναι κρίσιμο ο επιχειρηματίας να αντιλαμβάνεται, να αναπτύσσει και να εφαρμόζει μια αποτελεσματική στρατηγική ακεραιότητας για την επιχείρηση.

κΕΦαλαΙΟ
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Η Παγκόσμια Επιχειρηματική Επανάσταση

για έναν πιο «Επίπεδο Κόσμο»

Οι παγκόσμιες τάσεις της επιχειρηματικότητας
και η στάση των Ελλήνων
Παρά την πρόσφατη οικονομική αβεβαιότητα, οι άνθρωποι σε παγκόσμια κλίμακα εξακολουθούν να διατηρούν
θετική στάση απέναντι στην επιχειρηματικότητα. Η έρευνα της Amway που διενεργήθηκε σε 43.000 άτομα από
38 διαφορετικές χώρες σε όλο τον κόσμο, έδειξε πως το
62% επιδεικνύει θετική στάση απέναντι στην επιχειρηματικότητα, ενώ το 39% μπορεί να σκεφτεί τον εαυτό τους
ως αυτό-απασχολούμενο. Η ανεξαρτησία και το εισόδημα αποτελούν τις δύο σημαντικότερες κινητήριες δυνάμεις πίσω από τις επιχειρηματικές προθέσεις. Ωστόσο,
οι άνθρωποι σκέφτονται την ίδρυση μιας επιχείρησης και
από ανάγκη. Σε χώρες με χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα
η επιχειρηματικότητα εξετάζεται και ως μια δεύτερη πηγή
εισοδήματος, ενώ στις χώρες που εμπλέκονται στην Ευρωπαϊκή οικονομική κρίση, οι άνθρωποι σκέφτονται την
επιχειρηματικότητα ως μια διέξοδο από την ανεργία. Βέβαια, ο φόβος της αποτυχίας (70%) παραμένει ένα ισχυρό εμπόδιο στην αυτό-απασχόληση.
Στα επιμέρους στοιχεία, η Δανία είναι η χώρα με
την πιο θετική στάση απέναντι στην επιχειρηματικότητα
(ηγείται της κατάταξης από το 2011) με ποσοστό 89%,
ακολουθούμενη από τη Φινλανδία και την Αυστραλία
(87% και 84% αντιστοίχως). Για την Ελλάδα, η θετική
στάση φθάνει στο 69% για το 2013, ελαφρώς μειωμένη
κατά 3%.

Οι νέοι άνθρωποι έως 30 ετών
διατηρούν την πιο θετική στάση προς
την επιχειρηματικότητα, με τις Φινλανδία (92%) και Δανία (90%) στην κορυφή της κατάταξης.
Επίσης, το επίπεδο εκπαίδευσης φαίνεται πως οδηγεί σε
διαφορετικές στάσεις. Ειδικότερα, οι κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων έχουν πιο θετική στάση απέναντι στην επιχειρηματικότητα, ίσως γιατί τα πανεπιστήμια εντάσσουν
όλο και περισσότερο μαθήματα επιχειρηματικότητας στα
προγράμματα σπουδών τους. Στην Ελλάδα, το 71% των
κατόχων πτυχίων βλέπει θετικά την επιχειρηματικότητα.
Γενικά, παρατηρείται ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ αυτών που μπορούν να φανταστούν τον εαυτό τους να
δημιουργεί μια επιχείρηση και του αριθμού που τελικά
το πραγματοποιεί. Η έρευνα προσπάθησε να εντοπίσει
τα αίτια και τους φόβους που αποθαρρύνουν τους ανθρώπους από την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης. Στο
σύνολο των ερωτηθέντων, το 41% δήλωσε ως το μεγαλύτερο εμπόδιο τα “πιθανά οικονομικά προβλήματα έως
και τη χρεοκοπία”, ενώ το 31% υπέδειξε την “απειλή της
οικονομικής κρίσης.” Μάλιστα, για τα Ευρωπαϊκά κράτη
οι δύο αυτοί δείκτες ήταν υψηλότεροι (43% και 37% αντίστοιχα). Η μεγαλύτερη επιχειρηματική προοπτική συναντάται στην Κολομβία (63%) και το Μεξικό (56%), ενώ η
Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή των ευρωπαϊκών χωρών
με ποσοστό 53%.

Η Παγκόσμια Επιχειρηματική Επανάσταση για έναν πιο «Επίπεδο Κόσμο»

Σύνοψη Κεφαλαίου
• Η επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα πραγματικά παγκόσμιο φαινόμενο και σε συνδυασμό με το διαδίκτυο καθιστά τον κόσμο πιο επίπεδο και δημοκρατικό.
• Οι επιχειρηματίες είναι οι δημιουργοί, οι καινοτόμοι και
οι ηγέτες που προσφέρουν στην κοινωνία ως φιλάνθρωποι, διευθυντές και διαχειριστές και, περισσότερο
από οποιονδήποτε άλλο, αλλάζουν τον τρόπο με τον
οποίο οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται, μαθαίνουν, παίζουν και ηγούνται.
• Οι επιχειρηματίες δημιουργούν νέες τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες, οι οποίες αναδεικνύονται ως το επόμενο κύμα των νέων κλάδων, και αυτοί
με τη σειρά τους ηγούνται της οικονομίας.
• Οι επιχειρηματίες δημιουργούν αξία με τις υψηλών προοπτικών και υψηλής ανάπτυξης επιχειρήσεις, οι οποίες
αποτελούν τις μηχανές δημιουργίας θέσεων εργασίας
στην οικονομία των ΗΠΑ.
• Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών παρέχουν

το καύσιμο για τις επιχειρήσεις υψηλής προοπτικής και
υψηλής ανάπτυξης.
• Η Αμερική και ο κόσμος βρίσκονται στην αυγή μιας νέας
εποχής δημιουργίας κεφαλαίου, όπως πιστοποιείται
από την αύξηση κατά 10 έως 30 φορές των κεφαλαιαγορών σε μόλις 20 έτη.
• Οι επιχειρηματίες αντιλαμβάνονται την αξία την οποία
δημιούργησαν. Πάνω από το 95% του πλούτου της
Αμερικής σήμερα έχει δημιουργηθεί μετά το 1980.
• Οι 3,1 εκατ. εκατομμυριούχοι της Βόρειας Αμερικής είναι κυρίως αυτοδημιούργητοι επιχειρηματίες.
• Στην Αμερική οι φτωχοί γίνονται πλουσιότεροι ως συνέπεια της επιχειρηματικής διαδικασίας.
• Η οικοδόμηση μιας επιχειρηματικής κοινωνίας για τον
21ο αιώνα και μετέπειτα αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα για τη νέα και παγκόσμια ψηφιακή γενιά (egeneration).

Ερωτήσεις Μελέτης
1. Πώς έχει αλλάξει η οικονομία στην περιοχή και στη
χώρα σας την τελευταία γενιά;
2. Πώς έχει αλλάξει ο αριθμός των νέων επιχειρηματικών
σχηματισμών στις ΗΠΑ τα τελευταία 30 έτη; Γιατί έχει
συμβεί αυτό; Γιατί θα συνεχιστεί αυτό το πρότυπο;
3. Από πού προκύπτουν οι νέες θέσεις εργασίας στην
Αμερική; Γιατί;
4. Εξηγήστε την έκταση στην οποία οι μεγάλες σε σχέση
με τις νέες και τις αναδυόμενες επιχειρήσεις συμβάλλουν σε όλες τις καινοτομίες και στις ριζικές καινοτομίες.
5. Πότε δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό του
πλούτου στην Αμερική και από ποιον; (α) Τους Carnegie, τους Vanderbilt και τους Rockefellers πριν από
το 1990. (β) Τους μεγιστάνες της αυτοκινητοβιομηχανίας, των τροφίμων και της ακίνητης περιουσίας μετά

το 1900, αλλά πριν από το 1970. (γ) Τους ιδρυτές επιχειρήσεων από το 1970 έως σήμερα.
6. Ποιοι είναι οι εκατομμυριούχοι σήμερα;
7. Ονομάστε κάποιες εξαιρετικές εταιρείες, των οποίων
οι ιδρυτές βρίσκονταν στα είκοσί τους όταν εκκίνησαν
τις επιχειρήσεις τους.
8. Τι ρόλο έχει διαδραματίσει το κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών σε αυτό τον οικονομικό μετασχηματισμό;
9. Συχνά αναφέρεται πως «οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι». Πώς και γιατί έχει
επηρεάσει η επιχειρηματική επανάσταση το στερεότυπο αυτό; Ποιες είναι οι επιπτώσεις της;
10. Τι έχει συμβεί στις μεγάλες και στις καθιερωμένες επιχειρήσεις ως αποτέλεσμα αυτού του κύματος επιχειρηματικών εταιρειών;
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Διαδικτυακές Πηγές για το Κεφάλαιο 1
www.gemconsortium.org Το Global Entrepreneurship

Monitor (GEM) είναι ένα μη κερδοσκοπικό ακαδημαϊκό ερευνητικό κονσόρτσιουμ, το οποίο έχει στόχο να παρέχει σε όσο το
δυνατόν μεγαλύτερο κοινό υψηλής ποιότητας διεθνή ερευνητικά
δεδομένα σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα. Το
GEM είναι η μεγαλύτερη ατομική έρευνα της επιχειρηματικής
δραστηριότητας παγκοσμίως.

www.babson.edu/eship Arthur M. Blank Center for

Entrepreneurship, Babson College.

www.olin.edu Franklin W. Olin College of Engineering
www.cfwbr.org To Center for Women’s Business Research

αποτελεί μια περιεκτική πηγή για τις τάσεις, τα χαρακτηριστικά,
τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις των γυναικών ιδιοκτητών επιχειρήσεων και των εταιρειών τους.

www.ncaied.org Με έτος ίδρυσης το 1969, το National
Center for American Indian Enterprise Development (NCAIED)
είναι η πρώτη εθνική μη κερδοσκοπική εταιρεία που δημιουργή-

θηκε και διευθύνεται από ιθαγενείς Αμερικανούς, αποκλειστικά
αφιερωμένη στην ανάπτυξη της οικονομικής αυτάρκειας των
ιθαγενών Αμερικανών μέσω της επιχειρηματικής ιδιοκτησίας.

http://www.venturesource.com Μια ερευνητική βάση δε-

δομένων των εταιρειών του Dow Jones, εστιασμένη στην αγορά
των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών.

www.nfte.org Μέσω της επιχειρηματικής εκπαίδευσης, η
NFTE, η οποία αναφέρεται και ως Network for Teaching Entrepreneurship, βοηθά νέους ανθρώπους από κοινότητες χαμηλού
εισοδήματος να καλλιεργήσουν τις ικανότητές τους και να απελευθερώσουν την επιχειρηματική δημιουργικότητά τους.
www.nvca.org Ο οργανισμός National Venture Capital Association (NVCA) είναι μια εμπορική ένωση που εκπροσωπεί
τον κλάδο των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών στις
ΗΠΑ. Είναι ένας οργανισμός που βασίζεται στα μέλη και αποτελείται από εταιρείες κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών
που διαχειρίζονται αποθεματικά κεφαλαίων κινδύνου προορισμένων να επενδυθούν σε επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης.

Για την Εξάσκηση του Μυαλού (Mind Stretchers)
Έχετε υπόψη;
1. Ως πολίτης, ποιες πολιτικές είναι αναγκαίες για την
ενθάρρυνση και την οικοδόμηση της επιχειρηματικής
κοινωνίας;
2. Πώς θα αλλάξουν οι ευκαιρίες και η διαθεσιμότητα
κεφαλαίου σε αυτό τον αιώνα ως αποτέλεσμα της οικονομικής και κοινωνικής επανάστασης; Πώς μπορεί
κανείς να προετοιμαστεί καλύτερα γι’ αυτό;
3. Πολλοί, αν όχι οι περισσότεροι, άνθρωποι προτιμούν
την προβλεπτικότητα από το απρόβλεπτο. Όμως η επιχειρηματική διαδικασία είναι εγγενώς χαοτική, απρόβλεπτη και δύσκολα σχεδιάζεται. Ποιος θα επιτύχει και
ποιος θα αποτύχει σε αυτή τη δυναμική διαδικασία;

Ποιες ικανότητες και ποιες νοοτροπίες απαιτούνται;
4. Αν αυτή η επανάσταση συνεχιστεί στον ίδιο ρυθμό με
τα προηγούμενα 30 έτη (π.χ., μια αύξηση κατά 10 ή
15 φορές), στην 25η επανένωση με τους συμφοιτητές
σας από το κολέγιο ή το μεταπτυχιακό σε ποια επίπεδα
θα δείτε τους δείκτες του Dow Jones Industrial, του
NASDAQ και τους FTSI, CAC, τους γερμανικούς και
τους ασιατικούς δείκτες; Πόσες επιχειρήσεις και θέσεις
εργασίας θα υπάρχουν; Πόσοι νέοι κλάδοι που κανείς
μέχρι σήμερα δεν έχει σκεφτεί; Τι θα συμβεί αν αυτός ο
ρυθμός είναι 50% πιο γρήγορος ή πιο αργός;
5. Ποιες χώρες προσφέρουν τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες την επόμενη δεκαετία; Τι θα πρέπει να
κάνετε γι’ αυτό;

2
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Η Επιχειρηματική Νοοτροπία:
Διαμόρφωση μιας Προσωπικής
Επιχειρηματικής Στρατηγικής

οι Επιχειρηματίες είναι Άριστοι
Επαγγελματίες
Ο επιχειρηματίας του 21ου αιώνα έχει τόσες πιθανότητες να βρίσκεται μέσα σε μια μεγάλη επιχείρηση, όπως η
Google ή η General Electric, όσες και σε μια νεοφυή επιχείρηση. Σήμερα η επιχειρηματικότητα φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο με ένα είδος στρατηγικής επιλογής και

λιγότερο με το μέγεθος της επιχείρησης.
Οι αποτελεσματικοί επιχειρηματίες είναι ηγέτες υψηλής
ενέργειας, που διαθέτουν εσωτερική παρακίνηση, μπορούν να επιβιώσουν σε ασαφή περιβάλλοντα, να περιορίσουν τον κίνδυνο, να λανσάρουν με επιτυχία προϊόντα και
να καινοτομήσουν. Αυτοί οι ηγέτες εντοπίζουν και επιδιώκουν ευκαιρίες, εκμεταλλεύονται τους απαραίτητους πόρους για την ανάπτυξη νέων αγορών και την αντιμετώπιση
του ανταγωνισμού.

Costa Navarino: Πως ένας εμπνευσμένος επιχειρηματίας
άλλαξε τον επιχειρηματικό χάρτη της Μεσσηνίας
Ήταν οι αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν σε έναν περίπατο με τη γυναίκα του στην περιοχή της Πύλου, o καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος θαμπώθηκε από το
φυσικό κάλλος της περιοχής και εμπνεύστηκε το όραμά
του για τη ριζική αναμόρφωσή της. Ο ίδιος ήταν παιδί της
ευρύτερης περιοχής, γεννημένος στη Μεσσηνία το 1935.
Όμως, τον κέρδισε η θάλασσα στην οποία μεγαλούργησε δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές
εταιρείες της Ευρώπης, την Costa mare.
Για να κάνει το όραμά του πραγματικότητα έπρεπε να
αγοράσει κομμάτι-κομμάτι, τη γη από 1.200 ιδιοκτήτες

και να αντιμετωπίσει τα ανυπέρβλητα
εμπόδια που το τέρας της γραφειοκρατίας σχεδόν καθημερινά του έθετε. Χρειάστηκε να περάσουν περισσότερα από 25 χρόνια, να συγκεντρωθούν
περισσότερες από 3.000 υπογραφές αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων και 600 άδειες από κρατικές υπηρεσίες. Όμως, τίποτα δεν λύγησε τον καπετάν Βασίλη, τίποτα
δεν ‘θάμπωσε’ το όραμά του. Ο ίδιος συνήθιζε να λέει:
‘Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν όνειρα και τους λείπουν
τα μέσα. Αυτοί που έχουν και όνειρα και τα μέσα, έχουν
χρέος να τα κάνουν πράξη’. Και πράγματι μετά από 28

Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον Frederic M. Alper, έναν επί μακρόν φίλο και συνάδελφο στο Babson College, για τις ιδέες
και τη συνεισφορά του σε αυτό το κεφάλαιο. Ειδικότερα, αναφορικά με τη γραφική απεικόνιση των επιχειρηματικών γνωρισμάτων και την
ανάπτυξη της άσκησης QuickLook, η οποία βοηθά στην ανάπτυξη μιας προσωπικής επιχειρηματικής στρατηγικής.

Η Επιχειρηματική Νοοτροπία: Διαμόρφωση μιας Προσωπικής Επιχειρηματικής Στρατηγικής

Ποιες συγκεκριμένες συγκρούσεις αναμένετε μεταξύ των στόχων και των αξιών σας και των απαιτήσεων της επιχειρηματικότητας;

Πώς θα συγκρίνατε την επιχειρηματική σας νοοτροπία, την προσαρμογή σας στις απαιτήσεις του επιχειρηματικού ρόλου,
τις διοικητικές ικανότητές σας και ούτω καθεξής με αυτές άλλων ανθρώπων που γνωρίζετε, οι οποίοι έχουν επιδιώξει ή
επιδιώκουν μια επιχειρηματική καριέρα;

Σκεφτείτε 5, 10 ή περισσότερα έτη στο μέλλον και υποθέστε πως θα επιθυμούσατε να ξεκινήσετε ή να αγοράσετε μια
νεοφυή επιχείρηση. Ποια εμπειρία ή τεχνογνωσία χρειάζεται να συγκεντρώσετε;

Ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτής της αξιολόγησης της επιχειρηματικής στρατηγικής σας σε σχέση με το αν θα πρέπει να
προχωρήσετε με την υφιστάμενη επιχειρηματική ευκαιρία;

Ποια στοιχεία εμφανίζει αυτή η επιχειρηματική ευκαιρία που επιθυμείτε να εκμεταλλευτείτε, τα οποία θα σας προσφέρουν
ενέργεια και παρακίνηση; Πώς το γνωρίζετε αυτό;

Την παρούσα χρονική στιγμή, δεδομένων των επιχειρηματικών δυνάμεων και αδυναμιών σας και της συγκεκριμένης επιχειρηματικής ευκαιρίας, υπάρχουν τυχόν στοιχεία εμπειρίας και τεχνογνωσίας που χρειάζεται να αποκτήσετε ή να προσελκύσετε στην ομάδα σας; (Να είστε συγκεκριμένοι!)

Ποιοι είναι οι άνθρωποι με τους οποίους θα πρέπει να έρθετε σε επαφή;
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Ποια άλλα ζητήματα ή ερωτήματα έχουν προκύψει από μέρους σας σε αυτό το σημείο και τα οποία θα επιθυμούσατε να
απαντηθούν;

Ποιες ευκαιρίες θα επιθυμούσατε περισσότερο να είστε σε θέση να δημιουργήσετε/επιδιώξετε σε έναν ορίζοντα 5 με
10 ετών; Ποιες είναι οι επιπτώσεις για τις νέες ικανότητες, την τεχνογνωσία, τους μέντορες, τα μέλη της ομάδας και τους
πόρους;

Μέρος V: Σκεπτόμενοι το Μέλλον
Το Μέρος V μελετά τη διαμόρφωση της προσωπικής σας επιχειρηματικής στρατηγικής. Θυμηθείτε ότι οι στόχοι πρέπει να
είναι συγκεκριμένοι και απτοί, μετρήσιμοι, ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι.
Βήμα 1
Καταγράψτε, εντός 3 λεπτών, τους στόχους που επιθυμείτε να έχετε επιτύχει μέχρι την ηλικία των 70 ετών.

Βήμα 2
Καταγράψτε, εντός 3 λεπτών, τους στόχους που επιθυμείτε να επιτύχετε τα επόμενα επτά χρόνια. (Αν είστε προπτυχιακός φοιτητής, αναφερθείτε στα επόμενα τέσσερα χρόνια.)

Βήμα 3
Καταγράψτε, εντός 3 λεπτών, τους στόχους που θα επιθυμούσατε να επιτύχετε αν υποθέσουμε ότι σας απομένει
ακριβώς ένας χρόνος ζωής μετρώντας από σήμερα. Υποθέστε πως θα απολαμβάνατε άριστη υγεία στο ενδιάμεσο
διάστημα, αλλά δε θα μπορούσατε να δανειστείτε επιπλέον χρήματα. Υποθέστε, επίσης, πως θα μπορούσατε να
περάσετε τον τελευταίο αυτό χρόνο της ζωής σας κάνοντας οτιδήποτε επιθυμείτε.

II

ΜΕΡΟΣ

Η Ευκαιρία
κούει συχνά κανείς, ιδιαίτερα από νεαρότερους,
πιο καινούριους επιχειρηματίες, την εξής προτροπή: «Τολμήστε το! Δεν έχετε τίποτα να χάσετε
τώρα. Τι και αν δεν επιτύχει; Μπορείτε να το επαναλάβετε.
Γιατί να περιμένετε;» Ενώ το πνεύμα που εκφράζει αυτή η
προτροπή είναι αξιέπαινο και δεν μπορεί να υπάρξει κανένα υποκατάστατό του στην υλοποίηση πραγμάτων, τέτοια
ανυπομονησία μπορεί να αποδειχθεί λανθασμένη, αν δεν
είναι εστιασμένη σε μια ουσιώδη ευκαιρία.
Οι περισσότεροι επιχειρηματίες που ιδρύουν εταιρείες, ειδικά την πρώτη φορά που το επιχειρούν, αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας πιο γρήγορα από
ό,τι καταφέρνουν να προσελκύσουν πελάτες και να εξασφαλίσουν κερδοφόρες πωλήσεις. Ενώ υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να συμβαίνει αυτό, ο πρωταρχικός
είναι πως δεν έχουν επικεντρωθεί στις σωστές ευκαιρίες. Οι αποτυχημένοι επιχειρηματίες συχνά εξισώνουν
μια ιδέα με μια ευκαιρία, ενώ οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες κατανοούν τη διαφορά!
Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες γνωρίζουν ότι είναι
σημαντικό να σκέπτονται μεγαλεπήβολα. Αντιλαμβάνονται ότι δε δημιουργούν απλώς μια δουλειά για τους
εαυτούς τους και μερικούς εργαζομένους, αλλά οικοδο-

μούν μια επιχείρηση, η οποία μπορεί να δημιουργήσει
αξία γι’ αυτούς και την κοινότητά τους.
Ενώ υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για όσους έχουν
επιχειρηματικό ενθουσιασμό, ένας επιχειρηματίας από
μόνος του πιθανώς να είναι ικανός να «στήσει» μόνο μερικές καλές επιχειρήσεις –πιθανότερα όχι περισσότερες
από τρεις ή τέσσερις– κατά τη διάρκεια της ενεργής και
παραγωγικής ηλικίας του/της.
Πόσο σημαντικό είναι επομένως το να αξιολογήσετε
προσεκτικά και να επιλέξετε μια ευκαιρία; Πολύ σημαντικό! Δεν είναι τυχαίο το ότι οι επενδυτές κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital investors)
επενδύουν σε όχι περισσότερο από το 1% με 2%, του
συνόλου των επιχειρήσεων που αξιολογούν.
Όσο σημαντικό και αν είναι το να εντοπίσεις μια
καλή ευκαιρία, ακόμη και οι καλές ευκαιρίες συνοδεύονται από κινδύνους και προβλήματα. Η τέλεια συμφωνία
δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί. Η αναγνώριση των
κινδύνων και των προβλημάτων πριν από την εκκίνηση,
και ενώ μπορούν να γίνουν διορθωτικά βήματα για την
εξάλειψή τους ή τη μείωση των τυχόν αρνητικών επιπτώσεών τους νωρίς στη διαδικασία, αποτελεί μια διαφορετική διάσταση της αξιολόγησης της ευκαιρίας.
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κΕΦαΛαιΟ

Η Επιχειρηματική Διαδικασία

Παραδείγματα νεοφυών επιχειρήσεων υψηλής
προοπτικής στην Ελλάδα
Taxibeat
Μια από τις πιο γνωστές νεοφυείς επιχειρήσεις στην πατρίδα μας, είναι το Taxibeat (www.taxibeat.gr), το οποίο
δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2011. Πρόκειται για
μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, η οποία δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να “καλέσει” το ταξί που βρίσκεται
κοντά του, με βάση τις δικές του προτιμήσεις (βαθμολογία
οδηγού, Wi-Fi, παιδικό κάθισμα, φορτιστές κα.) ενώ επιτρέπει στους πελάτες να βαθμολογήσουν τους οδηγούς.
Όταν ο χρήστης επιλέξει το ταξί που επιθυμεί, η εφαρμογή
εντοπίζει την θέση του και ο οδηγός γνωρίζει το σημείο
από όπου θα τον παραλάβει. Η εφαρμογή επιτρέπει την
πληρωμή με πιστωτική κάρτα ή με PayPal.
Στην Αθήνα, το taxibeat έχει φθάσει τους 160.000
χρήστες, ενώ ο στόλος των ταξί έχει αυξηθεί στα 2.500
οχήματα, καθώς το 18% των ταξί της Αθήνας είναι πλέον
συνδεδεμένο με την εφαρμογή. Η υπηρεσία λειτουργεί και
στη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία έχει ξεπεράσει τα ελληνικά
σύνορα και έχει εισέλθει σε μεγάλες πόλεις του εξωτερικού. Από το καλοκαίρι του 2012, η εφαρμογή λειτουργεί
σε δύο πόλεις της Βραζιλίας, το Σάο Πάολο και το Ρίο
ντε Τζανέιρο. Στη Βραζιλία, υπάρχουν 250.000 χρήστες
της εφαρμογής, ενώ ήδη συνεργάζονται 18.000 οδηγοί
ταξί, από το σύνολο των 55.000 ταξί που υπάρχουν στις
δύο αυτές πόλεις. Μάλιστα, η εφαρμογή κατέχει τη δεύτερη θέση σε μια αγορά με οκτώ ανταγωνιστές. Σχετικά

πρόσφατα επεκτάθηκε και στο Μεξικό,
όπου αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Στους πρώτους 5 μήνες παρουσίας της στο Μεξικό, υπήρχαν 30.000 χρήστες και 1.500
συνεργαζόμενοι οδηγοί. Στο Παρίσι, οι χρήστες έχουν
φθάσει τους 28.000, ενώ οι συνεργαζόμενοι οδηγοί είναι
1.300. Το taxibeat έχει εισαχθεί και στη Λίμα του Περού.
Απασχολεί 47 εργαζομένους σε τέσσερις χώρες.
To Δεκέμβριο του 2013 εξασφάλισε χρηματοδότηση
$4 εκατ. από το επενδυτικό κεφάλαιο Humming bird
Ventures, που έχει έδρα στο Λονδίνο (ενώ η συνολική
χρηματοδότηση από την ίδρυσή του ξεπερνά τα 5,5 εκατ.
ευρώ). Η εφαρμογή πραγματοποιεί κύκλο εργασιών που
υπερβαίνει τα 29,3 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ ο ρυθμός
ανάπτυξης σε μηνιαία βάση προσεγγίζει το 18%.
Υιοθετώντας μια στρατηγική ανάπτυξης η taxibeat εισήγαγε και τη νέα υπηρεσία “Taxibeat BOXI.” Η νέα αυτή
υπηρεσία αφορά την αποστολή αντικειμένων εντός της
Αθήνας, με κάποιο από τα ταξί που συνεργάζονται με την
εφαρμογή ή με δίκυκλο.
Πηγές:
www.taxibeat.gr
Κ. Δεληγιάννης, “E.E.: «7 ελληνικές start-up που αξίζει να γνωρίζετε»,” www.kathimerini.gr, 11/01/2014.
Α. Χεκίμογλου, “Έξω μπορούμε και πάμε καλά,” www.tovima.gr, 04/01/2014.
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Σύνοψη Κεφαλαίου
• Ξεκινήσαμε να απομυθοποιούμε την επιχειρηματικότητα εξετάζοντας τον κλασικό ορισμό της νεοφυούς
επιχείρησης και τον ευρύτερο, ολιστικό τρόπο σκέψης,
συλλογιστικής και δράσης, που επιδεικνύει εμμονή με
την ευκαιρία και εξισορροπείται από την ηγεσία.
• Η επιχειρηματικότητα διαθέτει πολλές μεταφορές και
ενέχει πολλά παράδοξα.
• Η διαρκής πρόκληση του επιχειρηματία είναι το να
στρέφει τις πιθανότητες υπέρ του, ενώ όσο μικρότερο
είναι το μέγεθος της επιχείρησης τόσο χαμηλότερες είναι οι πιθανότητες επιβίωσης.
• Το να σκέφτεται κανείς μεγαλεπήβολα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις πιθανότητες. Οι επιχειρήσεις υψηλό-

τερης προοπτικής αποτελούν αντικείμενο αναζήτησης
από τους επιτυχημένους επιχειρηματίες, τους επενδυτές
κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών και τους ιδιώτες επενδυτές.
• Το μοντέλο Timmons τοποθετείται στο επίκεντρο του
εντοπισμού και της οικοδόμησης της εταιρείας υψηλότερης προοπτικής και της κατανόησης των τριών κινητήριων δυνάμεών της: της ευκαιρίας, της ομάδας και των
πόρων. Οι έννοιες του ταιριάσματος και της ισορροπίας
είναι κρίσιμες.
• Πρόσφατη έρευνα μεταξύ των CEO ταχέως αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων προσθέτει εγκυρότητα στο μοντέλο.

Ερωτήσεις Μελέτης
1. Μπορείτε να ορίσετε τι σημαίνουν οι έννοιες της κλασικής επιχειρηματικότητας και της επιχείρησης υψηλής
προοπτικής; Γιατί και πώς οι έννοιες του ορίου, οι οποίες καλύπτουν τα ίδια κεφάλαια, την αυτάρκεια πόρων,
το ταίριασμα και την ισορροπία σας, είναι σημαντικές;
2. Πόσες επιπλέον μεταφορές και παράδοξα σχετικά με
την επιχειρηματικότητα μπορείτε να γράψετε;
3. «Οι άνθρωποι δεν επιθυμούν να τους διαχειρίζονται,
επιθυμούν να τους καθοδηγούν». Εξηγήστε τι σημαίνει
αυτό, καθώς και τη σημασία και τις επιπτώσεις του για
την ανάπτυξη του δικού σας στιλ και της ηγετικής φιλοσοφίας σας.
4. Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της επιτυχίας και της αποτυχίας στις νέες επιχειρήσεις; Ποιος διαθέτει τις καλύτερες και τις χειρότερες
πιθανότητες επιτυχίας και γιατί;

5. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές ενέργειες στις οποίες
μπορείτε να προβείτε, προκειμένου να εξασφαλίσετε
τις πιθανότητες προς όφελός σας;
6. Ποια κριτήρια και χαρακτηριστικά αναζητούν οι επιχειρηματίες υψηλής προοπτικής, οι επενδυτές κεφαλαίων
επιχειρηματικών συμμετοχών και οι ιδιώτες επενδυτές
κατά την αξιολόγηση επιχειρηματικών ευκαιριών; Πώς
μπορούν αυτά να κάνουν τη διαφορά;
7. Ορίστε και αναλύστε το μοντέλο Timmons. Εφαρμόστε το και αναπαραστήστε το γραφικά, όπως στο παράδειγμα της Google, για τα πρώτα πέντε χρόνια μιας
νέας επιχείρησης με την οποία είστε εξοικειωμένοι.
8. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές ικανότητες, αξίες, ταλέντα, δυνατότητες και νοοτροπίες που θα πρέπει κάποιος να καλλιεργήσει ως επιχειρηματίας;
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Η Πράσινη Επιχειρηματικότητα
Αποτελεί μια Ευκαιρία για Ριζική Αλλαγή1

Ορισμός Αειφορίας/Βιωσιμότητας
(sustainability)
Αειφορία/Βιωσιμότητα σημαίνει πως η αξιοποίηση πόρων
δε θα πρέπει να εξαντλεί το υφιστάμενο (φυσικό) κεφάλαιο…
δηλαδή, οι πόροι δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με ρυθμό πιο γρήγορο από εκείνον με τον οποίο αναπληρώνονται
και η παραγωγή απορριμμάτων δε θα πρέπει να ξεπερνά το
μέγεθος που μπορεί να υποστηριχθεί από το περιβάλλον οικοσύστημα…
Dr. Karl-Henrik Robért, 1997
Ογκολόγος και ιδρυτής, The Natural Step
www.naturalstep.org

Όπως σημείωσε ένας από τους πιο διάσημους επενδυτές
επιχειρηματικών κεφαλαίων, ο John Doerr, η πράσινη επιχειρηματικότητα και το κίνημα της αειφόρου/βιώσιμης επιχείρησης θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία από τις πιο
πολλά υποσχόμενες ευκαιρίες για επαναστατικές αλλαγές
αυτό τον αιώνα. Κάθε εβδομάδα ακούμε και μια νέα ανακοίνωση για μια επιχείρηση που αγκαλιάζει τα ζητήματα
αειφορίας/βιωσιμότητας και περιβάλλοντος. Αν το «πράσινο» είναι το νέο «μαύρο», ποιες καινούριες ευκαιρίες
γεννά αυτή η τεκτονική αλλαγή; Πώς μπορούν οι επιχειρηματίες να δημιουργήσουν και να εκμεταλλευτούν αυτές
τις ευκαιρίες; Πώς μπορεί μια επιχείρηση να διαφοροποιηθεί σε αυτόν το χώρο της αγοράς; Είναι πολύ δύσκολο να
εντοπίσει κανείς έναν κλάδο ή έναν παραγωγό που να μένει

1

ανεπηρέαστος από αυτές τις τάσεις. Οι επιχειρήσεις σήμερα βιώνουν αυξημένη πίεση από το παγκόσμιο ρυθμιστικό
πλαίσιο, την απαίτηση για μεγαλύτερη διαφάνεια και την αυξανόμενη δημόσια ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και
την υγεία. Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικούς
δείκτες μέτρησης της απόδοσής τους στις προμήθειες, από
τον επενδυτικό κλάδο.

Η Πράσινη Επιχειρηματικότητα
υπό το Πρίσμα της Αειφορίας/
Βιωσιμότητας: Το να Βλέπεις και
να Ενεργείς σε Νέες Ευκαιρίες
και Στρατηγικές
Όπως φάνηκε και στο μοντέλο Timmons για την επιχειρηματική διαδικασία, που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 3, η
αειφορία/βιωσιμότητα αναδεικνύεται σε κρίσιμη στρατηγική για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι επιχειρηματίες καλούνται πλέον να παρατηρήσουν τους κλάδους τους υπό το
πρίσμα της αειφορίας/ βιωσιμότητας, προκειμένου να αναγνωρίσουν νέες ευκαιρίες και να διαμορφώσουν τα μέσα
για τη δραστηριοποίησή τους.
Η αειφορία/βιωσιμότητα περιλαμβάνει την έννοια της
οικονομικής βιωσιμότητας. Τα έσοδα και τα κέρδη θα πρέπει να επαρκούν για τη συντήρηση της διαρκούς επιτυχίας
της επιχείρησης και τα κέρδη θα πρέπει να επανεπενδύονται

Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες στην αναπληρώτρια καθηγήτρια Andrea Larson του Darden Graduate School of Business Administration,
του πανεπιστημίου της Virginia, και στη δρ Karen O’ Brien της Advancing Green Chemistry για τη συνεισφορά της πρωτοπόρας εργασίας
τους σε αυτό το κεφάλαιο. Κορυφαίες σε αυτό το αναδυόμενο πεδίο, οι συγγραφείς έχουν μοιραστεί μια πολύ διορατική ματιά πάνω στο τι
σημαίνει το κίνημα της «πράσινης» επιχειρηματικότητας και της αειφορίας/βιωσιμότητας και στο πώς αυτό μεταφράζεται σε μεγάλες ευκαιρίες
για την επόμενη γενιά των παγκόσμιων επιχειρηματιών

Η ΠρΑσΙνΗ ΕΠΙχΕΙρΗμΑτΙΚΟτΗτΑ ΑΠΟτΕΛΕΙ μΙΑ ΕυΚΑΙρΙΑ γΙΑ ρΙζΙΚΗ ΑΛΛΑγΗ

Apivita: Ένα ελληνικό παράδειγμα πράσινης και
κοινωνικής επιχειρηματικότητας
Η Apivita ιδρύθηκε το 1979 από το Νίκο και τη Νίκη
Κουτσιανά, δύο φαρμακοποιούς, που αποφάσισαν να
συνδυάσουν την εφαρμογή των επιστημονικών τους
γνώσεων με την αγάπη τους για την ελληνική φύση και τα
μελισσοκομικά προϊόντα, προσφέροντας μια εναλλακτική πρόταση ομορφιάς και υγείας. Το όνομα Apivita, από
τις λέξεις Apis (μέλισσα) και Vita (ζωή), και το λογότυπό
της, που απεικονίζει τη Μέλισσα των Μαλλίων, αρχαίο
Μινωικό κόσμημα, συνοψίζουν τη φιλοσοφία και την
ταυτότητά της.
Σήμερα η Apivita κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα στο χώρο της, προσφέροντας αγνά, φυτικά, προϊόντα, αξιοποιώντας την πλούσια ελληνική χλωρίδα και τα
μεγάλης βιολογικής αξίας προϊόντα της μέλισσας. Η
εταιρεία παράγει περισσότερα από 300 προϊόντα. Το δίκτυο διανομής της περιλαμβάνει περισσότερα από 6.000
φαρμακεία στην Ελλάδα και παρουσία σε 18 χώρες. Τα
προϊόντα της βρίσκονται σε μερικά από τα μεγαλύτερα
μητροπολιτικά κέντρα του κόσμου όπως: Νέα Υόρκη,
Σαν Φρανσίσκο, Λος Άντζελες, Χονγκ Κονγκ, Τόκιο,
Λονδίνο, Σύδνεϋ, Μαδρίτη και Βερολίνο. Το 2010 μπαίνει και στην αγορά της Ιαπωνίας στην οποία τα προϊόντα
της σημειώνουν σημαντική επιτυχία στα έξι καταστήματα
που διαθέτει. Χαρακτηριστικό της ανάπτυξης της εταιρείας είναι ότι οι πωλήσεις από €7,7 εκατ. το 2000 ξεπέρασαν τα €30 εκατ. το 2013. Η APIVITA στα μέσα του
2014, απασχολούσε γύρω στα 200 άτομα.
Το επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: Στα διαφοροποιημένα προϊόντα και στην ικανότητα ανάπτυξης νέων
καινοτόμων προϊόντων και συσκευασιών, στη διανομή
και στις μακροχρόνιες σχέσεις με πελάτες, προμηθευτές
και φαρμακοποιούς, και στην προώθηση. H APIVITA
έχει αρκετούς ανταγωνιστές. Οι κυριότεροι είναι οι μεγάλοι πολυεθνικοί όμιλοι οι οποίοι διαχειρίζονται επώνυμα προϊόντα (brands) μεγάλης αναγνωρισιμότητας.
Παραδείγματα τέτοιων εταιρειών αποτελούν οι όμιλοι,
L’Oreal, Estee Lauder, Pierre Fabre, κτλ.
Η APIVITA δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα οι ενέργειες επιχειρηματικότητας
της εταιρείας διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: πράσινη
και καινοτομική.

APIVITA και Πράσινη
Επιχειρηματικότητα
Η APIVITA από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της μεριμνά για την προστασία του περιβάλλοντος και για την
πράσινη οικονομία. Συγκεκριμένα ασπάζεται τις αρχές
της πράσινης επιχειρηματικότητας και μέσω των ενερ-

γειών της αποδεικνύει έμπρακτα ότι
οικονομική ανάπτυξη και προστασία
του περιβάλλοντος είναι δυο έννοιες συμπληρωματικές
και όχι αλληλοσυγκρουόμενες. Παραδείγματα δράσεων
πράσινης επιχειρηματικότητας μπορούν να θεωρηθούν
τα ακόλουθα:
• το νέο βιοκλιµατικό-πράσινο εργοστάσιο στο
μαρκόπουλο Αττικής, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2013, κατασκευάστηκε σύμφωνα με
τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές της πράσινης
επιχειρηματικότητας. Η επένδυση που κόστισε γύρω
στα €12 εκατομμύρια, είναι μια από τις ελάχιστες
οικολογικές μονάδες που υπάρχουν στην Ευρώπη η
οποία λειτουργεί με γεωθερμικά και άλλα σύγχρονα
καινοτόμα συστήματα. Ο σχεδιασμός της έγινε σύμφωνα με τις αρχές της βιωσιμότητας ακολουθώντας
την ιδέα των πράσινων κτιρίων με στόχο την επίτευξη του μέγιστου βαθμού εργονομίας. Παράλληλα,
έμφαση έχει δοθεί στην εργονομική διαχείριση του
νερού, στη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων και
γεωθερμικής ενέργειας.
• Χρησιµοποίηση πράσινων συστατικών στην παραγωγή των προϊόντων της και στις συσκευασίες τους.
Συγκεκριμένα, η APIVITA χρησιμοποιεί βιοδιασπώμενες πρώτες ύλες, δεν χρησιμοποιεί πρώτες ύλες
ζωικής προέλευσης, δεν χρησιμοποιεί συστατικά που
συχνά ευθύνονται για πρόκληση ερεθισμών όπως
προπυλενογλυκόλη και έλαια ορυκτής προέλευσης,
δεν χρησιμοποιεί γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, χρησιμοποιεί βότανα βιολογικά πιστοποιημένα, χρησιμοποιεί μεθόδους εκχύλισης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μειώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο
το ενεργειακό αποτύπωμα και τέλος διαθέτει πρότυπη
μελισσοκομική μονάδα η οποία παράγει μέλι, βασιλικό πολτό, κερί, γύρη και πρόπολη. Επίσης, τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί να περιορίσει τη χρήση χημικών πρώτων υλών και να αυξήσει τη χρήση πρώτων
υλών φυτικής προέλευσης.
• ενέργειες ανακύκλωσης: Από το 2002, η εταιρεία
έχει συνάψει στρατηγική συμμαχία με την Ελληνική
Εταιρεία Αξιοποίησης Ακινήτων. Σύμφωνα με τη συνεργασία αυτή η Apivita δεσμεύεται να υποβάλλει
κάθε χρόνο στην Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ακινήτων το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στις συσκευασίες που έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια της
χρονιάς. Επίσης, σε όλους τους χώρους της εταιρείας
υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης για χαρτί, πλαστικό
και γυαλί.
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Η Ευκαιρία:
Δημιουργώντας, Μορφοποιώντας,

Αναγνωρίζοντας, Αξιοποιώντας

Σκεφτείτε Μεγαλεπήβολα
Το παρόν βιβλίο προσπαθεί πάντα στις διαδοχικές εκδόσεις
του να εμπνεύσει τους επιχειρηματίες, ώστε να σκέφτονται
μεγαλεπήβολα. Υπάρχουν αμέτρητοι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, οι οποίοι, όπως και ένας γαλακτοπαραγωγός,
έχουν «υποδουλωθεί» από τις επιχειρήσεις τους. Αυτό
συνήθως περιλαμβάνει πολύ υψηλό εβδομαδιαίο φόρτο
εργασίας, με τις 100 ώρες εργασίας ανά εβδομάδα να μην
αποτελούν ασυνήθιστο φαινόμενο, με περιορισμένο ή καθόλου χρόνο διακοπών. Αυτοί οι σκληρά εργαζόμενοι ιδιοκτήτες σπάνια συσσωρεύουν αξία στην κύρια επιχείρησή
τους. Μια ουσιώδης διαφορά μεταξύ του προσανατολισμένου στην ανάπτυξη και στην αξία επιχειρηματία και αυτού
του ιδιοκτήτη της μικρής επιχείρησης είναι ότι ο πρώτος
σκέφτεται μεγαλεπήβολα.
Η Patricia Cloherty, επενδυτής κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, πρώην πρόεδρος της Patricot &
Company και πρώτη γυναίκα πρόεδρος του οργανισμού
National Venture Capital Association, το θέτει ως εξής:
«Είναι κρίσιμο να σκέφτεστε μεγαλεπήβολα. Αν επιθυμείτε να ξεκινήσετε και να οικοδομήσετε μια επιχείρηση, θα
καταλήξετε εξαντλημένοι. Γι’ αυτό ίσως θα πρέπει να σκέφτεστε τη δημιουργία μιας μεγάλης επιχείρησης. Τουλάχιστον θα καταλήξετε εξαντλημένοι και πλούσιοι, όχι απλώς
εξαντλημένοι!»

Μεταμορφώνοντας τις Κάμπιες σε
Πεταλούδες
Το παρόν κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στο να κάνει πιο
αποτελεσματική τη δύσκολη διαδικασία μετάβασης από την

ευκαιρία στη μεγάλη επιχείρηση. Αυτό θα το επιτύχει μελετώντας διεξοδικά την ευκαιρία. Αναλύει τις συνταγές επιτυχίας που χρησιμοποιούν οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες,
οι επενδυτές κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, οι
επιχειρηματικοί άγγελοι και οι υπόλοιποι ιδιώτες επενδυτές
στην αναζήτησή τους για το μετασχηματισμό μιας ακατέργαστης ιδέας, όπως μιας κάμπιας σε πεταλούδα.
Μόλις το 5% των επιχειρηματιών δημιουργούν εταιρείες που διακρίνονται από το σωρό για να αναπτυχθούν
σε μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτές οι εταιρείες αποκαλύπτουν
ένα πολύ δυναμικό πρότυπο, το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί.

Οι Πραγματικότητες των Νεοφυών
Επιχειρήσεων
1. Οι περισσότερες νέες επιχειρήσεις είναι οργανισμοί
που εξελίσσονται. Το πού θα ξεκινήσεις δεν έχει μεγάλη σχέση με το πού θα βρίσκεσαι στο τέλος.
2. Τα επιχειρηματικά σχέδια (business plans) είναι ξεπερασμένα ήδη τη στιγμή που ολοκληρώνονται. Η Onset
Venture Partners βρήκε πως το 91% των επιχειρήσεων
που ακολούθησαν πιστά το επιχειρηματικό τους σχέδιο απέτυχαν!
3. Το κλειδί για την επιτυχία είναι η γρήγορη αποτυχία.
4. Η επιτυχία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις περιστάσεις και απαιτεί μια δόση τύχης.
5. Οι καλύτεροι επιχειρηματίες ειδικεύονται στο να κάνουν «νέα λάθη» μόνο.

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΔΗμΙΟΥΡγώνΤΑς, μΟΡΦΟπΟΙώνΤΑς, ΑνΑγνώΡΙζΟνΤΑς, ΑξΙΟπΟΙώνΤΑς

ση με ό,τι έχει προηγουμένως προταθεί στη βιβλιογραφία. Αυτό το εύρημα θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα
μιας από πολλές πιθανότητες:
1. Η δομή του κλάδου επιδρά στην απόδοση των εδραιωμένων επιχειρήσεων, αλλά δεν έχει σημαντική επίδραση στην απόδοση των νεοφυών επιχειρήσεων.
2. Οι πιο σημαντικές δομικές μεταβλητές του κλάδου που
επηρεάζουν τις νέες επιχειρήσεις είναι διαφορετικές

από αυτές που επηρεάζουν τις εδραιωμένες επιχειρήσεις. Γι’ αυτό η έρευνα θα πρέπει να αναγνωρίζει εκείνες τις δομικές μεταβλητές που είναι σημαντικότερες
στο περιβάλλον των νεοφυών επιχειρήσεων.
3. Η δομή του κλάδου δεν έχει μια σημαντική άμεση επίδραση στην εταιρική απόδοση, όπως υπέθεσαν ακαδημαϊκοί. Αντίθετα, η επίπτωση της δομής του κλάδου
μετριάζεται ισχυρά από άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της επιλεγείσας στρατηγικής εισόδου21.

Έρευνα της Stanton Chase Athens
για τους κλάδους με εξωστρεφείς προοπτικές
Στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που λειτουργεί
η χώρα μας οφείλει να εξασφαλίζει και να διατηρεί την
ανταγωνιστικότητά της. Σημαντικός παράγοντας για την
επίτευξη του στόχου αυτού είναι η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της χώρας και η ικανότητά τους να δημιουργούν και να προωθούν με επιτυχία τα προϊόντα τους στις
διεθνείς αγορές. Πολλά μένουν να γίνουν ακόμα ώστε
να μπορούμε να ισχυριστούμε ότι βρισκόμαστε κοντά
στον εθνικό αυτό στόχο της εξωστρέφειας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας.
Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου
Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών
και Μελετών (ΚΕΕΜ), οι εξαγωγές της Ελλάδας για το
2013 υποχώρησαν οριακά κατά 0,2% και διαμορφώθηκαν στα €27,82 δις (έναντι 27,34 δις το 2012). Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά
2,1% φθάνοντας τα €16,82 δις, έναντι €17,19 δις το
2012. Οι εξαγωγές προϊόντων αποτέλεσαν το 15,07%
του ΑΕΠ, ενώ αθροιστικά οι εξαγωγές προϊόντων και
υπηρεσιών έφθασαν στο 28,93% του ΑΕΠ. Αξίζει να σημειωθεί, πως κατά την τελευταία δεκαετία οι εξαγωγές της
χώρας έχουν υπερδιπλασιαστεί παρουσιάζοντας αύξηση
109%, ενώ μόλις δύο χρονιές παρουσίασαν αρνητικό
πρόσημο (το 2009 και το 2013). Ειδικότερα, τα αγροτικά
προϊόντα παρουσίασαν αύξηση κατά 3,5%. Σε ότι αφορά
την κατάταξη των 20 κορυφαίων εξαγώγιμων προϊόντων,
διακρίνεται το παρθένο ελαιόλαδο στην τέταρτη θέση,
τα ψάρια και το βαμβάκι (στην 6η και 7η θέση αντίστοιχα)
και η είσοδος των τυροκομικών προϊόντων στην κορυφαία δεκάδα. Οι κορυφαίες αγορές από άποψη αξίας
στις οποίες κατευθύνονται τα ελληνικά προϊόντα είναι η
Τουρκία, η Ιταλία και η Γερμανία (1η, 2η και 3η θέση αντιστοίχως).
Περίπου το 29% της αξίας των εξαγωγών της Ελλάδας (αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή) σχετίζεται με την
ελληνική γεωργία. Επίσης, μεταξύ των 100 κορυφαίων
εξαγώγιμων προϊόντων το 1/3 αφορά τον πρωτογενή

τομέα της χώρας. Η Ελλάδα διαθέτει
πάνω από 100 προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, όπως η μαστίχα και η φέτα.
Ορισμένα στατιστικά στοιχεία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη θέση
παγκοσμίως στις εξαγωγές ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας,
ενώ βρίσκεται στην τρίτη θέση στην παραγωγή ελιάς,
ελαιολάδου και ακτινιδίων. Η κυριότερη κατηγορία αγροτικών προϊόντων είναι τα φρούτα & λαχανικά με ποσοστό 37,1% του συνόλου των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. Στη δεύτερη θέση κατατάσσονται τα ψάρια & τα
οστρακοειδή με 14,7%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκονται
ο καπνός και τα προϊόντα καπνού (9,1%).
Η Ελλάδα διατηρεί σημαντική παρουσία στις αγορές
των περισσοτέρων χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ο.Ο.Σ.Α. Ο βασικός προορισμός των ελληνικών αγροτικών προϊόντων είναι η Ε.Ε. (64%), όμως
η συμμετοχή της εμφανίζει πτωτική τάση. Από την άλλη
πλευρά, οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση με ποσοστό 20,4% και
αυξητική τάση. Σε μεγάλη απόσταση ακολουθούν η Βόρεια Αμερική και οι χώρες της Βόρειας Αφρικής και της
Μέσης Ανατολής. Οι κύριοι ανταγωνιστές της χώρας μας
είναι η Ισπανία και η Ιταλία (1η και 2η) με αθροιστικό ποσοστό 31% του συνολικού ανταγωνισμού.
Σύμφωνα με έρευνα του Πανελληνίου Συνδέσμου
Εξαγωγέων, την περίοδο 2010-2012 περίπου 2.000
επιχειρήσεις απέκτησαν εξωστρεφή προσανατολισμό
(είτε ιδρύθηκαν με σκοπό τις εξαγωγές είτε απέκτησαν
εξωστρεφή προσανατολισμό για πρώτη φορά). Μια
διαδικασία Παρατηρητηρίου Νέων Εξαγωγέων του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ), σε συνεργασία
με το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ)
κατέληξε σε σημαντικά συμπεράσματα αναφορικά με το
προφίλ των νέων Ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.
Η έρευνα χρησιμοποίησε ως δείγμα επιχειρήσεις που
εγγράφηκαν στα μητρώα του ΠΣΕ ή υπέβαλαν αίτημα

21 S.W. Kunkel and C.W. Hofer, “The Impact of Industry Structure on New Venture Performance,” Frontiers of Entrepreneurship Research:
1993 (Babson Park, MA: Babson College, 1993).
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Εξετάζοντας Επιχειρηματικές Ευκαιρίες

Ο χρόνος αποτελεί το πολυτιμότερο αγαθό για τους επιχειρηματίες. Για τον επιχειρηματία, αυτό είναι δίκοπο μαχαίρι: ανεπαρκής χρόνος στο μήνα ή στο τρίμηνο, ώστε να
επιτευχθούν οι στόχοι εσόδων, και ανεπαρκής χρόνος για
να επιδιωχθούν όλες οι ευκαιρίες. Πολλοί επιχειρηματίες
αισθάνονται πως δε διαθέτουν μια πραγματική στρατηγική, έως ότου αρχίσουν να λένε όχι σε πληθώρα ευκαιριών.
Πολλές επιχειρήσεις θα προσπαθήσουν, πολλές θα αποτύχουν, κάποιες θα επιτύχουν και λίγες θα καταφέρουν να υπερισχύσουν. Και ενώ ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων που
ξεκινούν τη λειτουργία τους στις ΗΠΑ μπορεί να ποικίλλει
ευρέως από χρόνο σε χρόνο, ποσοστό μόλις 10% με 15%
αυτών θα καταφέρει να επιτύχει πωλήσεις $1 εκατ. ή και περισσότερο.
Αυτό το κεφάλαιο θα σας μεταφέρει στα «χαρακώματα», όπου θα ασχοληθείτε με τα μοντέλα που απεικονίστηκαν στο Κεφάλαιο 3 και με τα πέντε «σημεία αναφοράς»
(anchors) που συζητήσαμε στο Κεφάλαιο 5:
1. Δημιουργούν ή προσθέτουν σημαντική αξία για έναν
πελάτη ή τελικό χρήστη.
2. Δίνουν λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα της αγοράς,
κάτι που αποτελεί πραγματικό αγκάθι για την αγορά.
3. Η ανάγκη για το προϊόν ή την υπηρεσία είναι διάχυτη, ο

πελάτης επιθυμεί διακαώς να την ικανοποιήσει και προτίθεται να πληρώσει για να την ικανοποιήσει.
4. Υπόσχονται υψηλά περιθώρια κέρδους και συνολικής
κερδοφορίας, τα οποία μπορεί να αποδείξει ο επιχειρηματίας.
5. Οι ιδρυτές και η διοικητική ομάδα διαθέτουν εμπειρία
στο αντικείμενο, η οποία ταιριάζει με την ευκαιρία.

Quick Screen και Άσκηση
Αξιολόγησης Επιχειρηματικών
Ευκαιριών
Οι συνηθισμένοι επενδυτές καλούνται να αξιολογήσουν
αμέτρητες ιδέες, πριν εντοπίσουν μία που να πληροί τα επενδυτικά τους κριτήρια. Την ίδια στιγμή, οι πεπειραμένοι επιχειρηματίες γνωρίζουν πως μια σειρά από γρήγορες αποτυχίες
αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία, καθώς αυτές τους επιτρέπουν να αντιληφθούν αν μια ιδέα είναι βιώσιμη σε χρονικό
διάστημα μηνών και όχι ετών. Τόσο οι πεπειραμένοι επενδυτές όσο και οι επιχειρηματίες ακολουθούν αυτές τις αρχές.
Οι ακόλουθες ασκήσεις θα σας δώσουν τη δυνατότητα να
εφαρμόσετε την ίδια λογική και στη δική σας ιδέα.
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Άσκηση 1

Quick Screen

Ι. Ζητήματα Σχετικά με την Αγορά και τα Περιθώρια Κέρδους
Κριτήριο

Υψηλότερη Προοπτική

Χαμηλότερη Προοπτική

Σημείο ανάγκης/επιθυμίας/προβλήματος

Έχει αναγνωριστεί

Μη εστιασμένο

Πελάτες

Προσεγγίσιμοι και δεκτικοί

Μη προσεγγίσιμοι/ πιστοί
σε άλλους

Αποπληρωμή για τους χρήστες

Συντομότερη από ένα έτος

Μεγαλύτερη από τρία χρόνια

Αξία που προστίθεται ή δημιουργείται

Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης
(IRR) 40%+

ΕΒΑ (IRR) μικρότερος του
20%

Μέγεθος αγοράς

$50 εκατ.–$100 εκατ.

Μικρότερο από $10 εκατ. ή
$1 δις +

Ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς

Υψηλότερος από 20%

Χαμηλότερος από 20%,
συρρικνώνεται

Μικτό περιθώριο κέρδους

Μεγαλύτερο από 40% και
διατηρήσιμο

Μικρότερο από 20%
και εύθραυστο

Συνολική προοπτική:
1. Αγορά

Υψηλότερη

Μέση

Χαμηλότερη

2. Περιθώρια κέρδους

Υψηλότερη

Μέση

Χαμηλότερη

II. Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα: Σε σχέση με το Υφιστάμενο
και Εξελισσόμενο Σύνολο Ανταγωνιστών
Υψηλότερη
Προοπτική

Χαμηλότερη
Προοπτική

Σταθερά και μεταβλητά κόστη

Τα χαμηλότερα

Τα υψηλότερα

Βαθμός ελέγχου

Ισχυρότερος

Ασθενέστερος

Εμπόδια εισόδου για τους ανταγωνιστές

Μπορεί να
δημιουργήσει

Ασθενή/
ανύπαρκτα

Πλεονέκτημα δικαιωμάτων
ιδιοκτησίας

Υπερασπίσιμο

Κανένα

Αργός ανταγωνισμός

Κανένα

Αλυσίδα εξυπηρέτησης

Ισχυρή υπεροχή

Καμιά υπεροχή

Συμβατικό πλεονέκτημα

Αποκλειστικό

Κανένα

Επαφές και δίκτυα

Καίρια πρόσβαση

Περιορισμένη

Τιμές και κόστος
Κανάλια προμηθειών και διανομής

Πλεονέκτημα χρόνου ολοκλήρωσης
(προϊόν, τεχνολογία, άνθρωποι,
πόροι, τοποθεσία)

Συνολική προοπτική
1. Κόστη

Υψηλότερη

Μέση

Χαμηλότερη
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Ευκαιρίες
για Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Τι Είναι η Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα;
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει αναδειχθεί σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που συνεισφέρει στη θετική κοινωνική
αλλαγή. Ορισμένοι βλέπουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα ως εφαρμόσιμη μόνο σε μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες. Ένας ειδήμων ενός μεγάλου ιδρύματος, για παράδειγμα, έχει αμφισβητήσει το κατά πόσο οι κοινωνικοί
επιχειρηματίες μπορούν να μετατραπούν σε οικονομικούς
επιχειρηματίες1. Όπως θα διαπιστώσετε από παραδείγματα
αυτού του κεφαλαίου, η πραγματικότητα είναι πως η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι οικονομικά βιώσιμη.
Δυστυχώς, δεν υπάρχει ένας κοινά συμφωνημένος ορισμός της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Το Έκθεμα 7.1
παρουσιάζει τους πιο ευρέως διαδεδομένους ορισμούς.
Όταν ζητήθηκε από ένα κοινό 50 ακαδημαϊκών, συμβούλων επιχειρήσεων και υποψήφιων διδακτόρων να ορίσουν
την κοινωνική επιχειρηματικότητα, καθένας έδωσε τη δική
του μοναδική απάντηση. Υπήρχαν όμως αναγνωρίσιμα μοτίβα σε όλες τις απαντήσεις. Οι συμμετέχοντες έκαναν λόγο
για την αναγνώριση ευκαιριών, τη δημιουργία συστημικής
κοινωνικής αλλαγής, την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων απέναντι σε κοινωνικά προβλήματα και την εξασφάλιση οικονομικών αποδόσεων. Ο Jeff Stamp, επίκουρος καθηγητής
στο University of North Dakota, πρόσφερε στο θέμα μια
προοπτική που προκαλεί τη σκέψη: «Όλα τα επιχειρηματικά

εγχειρήματα απαιτούν επενδύσεις, όλα απαιτούν απόδοση.
Η ερώτηση της κοινωνίας είναι ποιος πληρώνει και ποιος
είναι ο χρονικός ορίζοντας της απόδοσης».
Η επιχειρηματική διαδικασία (Κεφάλαιο 3) αφορά οτιδήποτε σχετικό με την επιχειρηματικότητα, η οποία οδηγεί
στη «δημιουργία και στην αποκόμιση αξίας». Το αποτέλεσμα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας δεν είναι σε καμιά
περίπτωση διαφορετικό. Βοηθά, όμως, στην αποσαφήνιση
της έννοιας της αξίας. Ειδικότερα, η κοινωνική αξία προέρχεται από επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες επιδιώκουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με τους
ανθρώπους και τον πλανήτη, ανεξαρτήτως του προσανατολισμού στο κέρδος. Με άλλα λόγια, η κοινωνική επιχειρηματικότητα αναζητά δημιουργικές και πολύτιμες λύσεις σε
τέτοια ζητήματα, όπως η εκπαίδευση, η φτώχεια, η υγειονομική περίθαλψη, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η λειψυδρία και η ενέργεια.
Ένας ενιαίος ορισμός της κοινωνικής επιχειρηματικότητας δε θεωρείται κρίσιμος. Αυτό που έχει σημασία είναι
η κατανόηση των βασικών παραγόντων διαφοροποίησης
μεταξύ της κοινωνικής και της παραδοσιακής επιχειρηματικότητας.

Τύποι Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας
Το σκιασμένο σημείο του Εκθέματος 7.2 απεικονίζει την
περιοχή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Οι κοινωνικοί

Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες στην καθηγήτρια Heidi Neck του Babson College γι’ αυτή την πρωτοποριακή συμβολή στην έκδοση, όπως
και στον David Boss, τον ικανό βοηθό ερευνητή της στο ΜΒΑ για τις προσπάθειές του στη συλλογή δεδομένων. Η έρευνα και η ανάπτυξη
του προγράμματος διδασκαλίας της σε αυτό τον τομέα έχουν προαγάγει μεγάλο μέρος της σκέψης μας στο Babson και σε αυτό το βιβλίο.
1

http://www.philantropy.com/free/update/2007/04/2007042301.htm.
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ΕΚΘΕμΑ 7.1
Δηµοφιλείς Ορισµοί για την Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα

α
β
γ
δ

ε

Ορισµός

Συγγραφέας

Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες είναι φορείς της αλλαγής (change agents) στον κοινωνικό
τομέα (1) υιοθετώντας μια αποστολή να δημιουργούν και να διατηρούν κοινωνική αξία (όχι
απλώς ιδιωτική αξία)˙ (2) αναγνωρίζοντας και προωθώντας ακατάπαυστα νέες ευκαιρίες,
προκειμένου να υπηρετήσουν αυτόν το σκοπό˙ (3) εμπλεκόμενοι σε μια διαδικασία συνεχούς καινοτομίας, προσαρμογής και μάθησης˙ (4) ενεργώντας με τόλμη χωρίς να περιορίζονται από τους πόρους που διαθέτουν τη δεδομένη χρονική στιγμή˙ και (5) επιδεικνύοντας
αυξημένη υπευθυνότητα προς τις ομάδες ενδιαφέροντος που υπηρετούν και για τα αποτελέσματα που προκύπτουν.

Greg Dees, 1998α

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει την καινοτόμο χρήση και το συνδυασμό πόρων για την επιδίωξη ευκαιριών που θα προκαλέσουν καταλυτική
κοινωνική αλλαγή και/ή θα ικανοποιήσουν κοινωνικές ανάγκες.

Johanna Mair και Ignasi Marti,
2006β

Καινοτόμος διαδικασία που δημιουργεί κοινωνική αξία, η οποία μπορεί να λάβει χώρα
εντός ή πέραν του μη κερδοσκοπικού, του επιχειρηματικού ή του κυβερνητικού κλάδου.

James Austin, Howard
Stevenson, και Jane WeiSkillern, 2006γ

Μια διαδικασία που περιλαμβάνει την αναγνώριση ενός συγκεκριμένου κοινωνικού προβλήματος και μιας συγκεκριμένης λύσης (ή ομάδας λύσεων) για την αντιμετώπισή του˙ την
αξιολόγηση της κοινωνικής επίπτωσης, του επιχειρηματικού μοντέλου και της βιωσιμότητας
του εγχειρήματος∙ τη δημιουργία μιας κερδοσκοπικής οντότητας προσανατολισμένης στην
αποστολή της ή μιας επιχειρηματικά προσανατολισμένης μη κερδοσκοπικής οντότητας, η
οποία επιδιώκει το διπλό (ή τριπλό) τελικό ζητούμενο.

Jeffrey Robinson, 2006δ

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι (1) σχετική με την εφαρμογή πρακτικών, καινοτόμων
και βιώσιμων προσεγγίσεων, με σκοπό να ωφελήσουν την κοινωνία ως σύνολο, με έμφαση
σε εκείνους που είναι περιθωριοποιημένοι και φτωχοί˙ (2) ένας όρος που συλλαμβάνει μια
μοναδική προσέγγιση στα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα − μια προσέγγιση που
διαπερνά τομείς και κλάδους˙ (3) θεμελιωμένη σε συγκεκριμένες αξίες και διαδικασίες, οι
οποίες είναι κοινές σε κάθε κοινωνικό επιχειρηματία.

Το ίδρυμα The Scwab
Foundation for Social
Entrepreneurshipε

«The Meaning of Social Entrepreneurship,» p. 4; http://www.caseatduke.org/documents/dees_SE.pdf.
«Social Entrepreneurship Research: A Source of Explanation, Prediction, and Delight,» Journal of World Business 41, p. 37.
«Social and Commercial Entrepreneurship: Same, Different, Both?» Entrepreneurship Theory & Practice, January 2006, p.2.
«Navigating Social and Institutional Barriers to Market: How Social Entrepreneurs Identify and Evaluate Opportunities,» in J. Mair, J.
Robinson, and K. Hockerts (eds.), Social Entrepreneurship, p. 95.
http:// www.schwabfound.org/whatis.htm.

ΕΚΘΕμΑ 7.2
Τυπολογία των Επιχειρήσεων
Αποστολή Επιχείρησης
Οικονοµική

Οικονοµική

Κοινωνική

Παραδοσιακή
(2)

Κοινωνικού Σκοπού
(1)

Κοινωνικής
Επίπτωσης
(3)

Επιχειρηµατικοί
µη Κερδοσκοπικοί
Οργανισµοί
(4)

Κύρια
Επίδραση
στην Αγορά

Κοινωνική

= Yπάρχουν

τα υβρίδια

Πηγή: H. Neck, C. Brush, and E. Allen, “Exploring Social Entrepreneurship Activity in the United States: For-Profit Ventures Generating
Social and Economic Value,” Working Paper, Babson College.
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Το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)

Γιατί να Καταρτίσετε ένα
Επιχειρηματικό Σχέδιο;
Το να ξεκινήσετε ένα επικίνδυνο ταξίδι δημιουργίας μιας
νεοφυούς επιχείρησης (start-up) χωρίς να έχει προηγηθεί
σοβαρός σχεδιασμός είναι κάτι που αντίκειται στην κοινή
λογική. Η δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου αποτελεί έναν εξαιρετικό τρόπο, προκειμένου εσείς και οι υφιστάμενοι και/ή οι υποψήφιοι συνεργάτες σας να μάθετε
σχετικά με την επιχείρηση και να αποκτήσετε καίριες γνώσεις αναφορικά με το στιλ διοίκησης, τις δυνάμεις και τις
αδυναμίες του καθενός και το πώς θα συνεργαστείτε. Ένα
σχέδιο επιτυγχάνει τα ακόλουθα:
• Τεκμηριώνει τα πέντε σημεία αναφοράς/«άγκυρες» (anchors) που σημειώθηκαν νωρίτερα, περιλαμβάνοντας
βασικά ζητήματα όπως η ευκαιρία, ο αγοραστής και ο
χρήστης, η αγορά και ο ανταγωνισμός, τα οικονομικά
και τα χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης και η πιθανή στρατηγική εισόδου.
• Βοηθά να πειστούν οι ομάδες ενδιαφερομένων, οι χρηματοδότες, τα μέλη της ομάδας, οι νεοπροσλαμβανόμενοι, τα στελέχη, τα επίδοξα μέλη της ομάδας διανοιών
(brain trust) και οι στρατηγικοί συνεργάτες.
• Διασφαλίζει τη λογοδοσία (accountability) σχετικά με
την εταιρική απόδοση.

Αναπτύσσοντας το
Επιχειρηματικό Σχέδιο
Το ίδιο το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί το αποκορύφωμα μιας συνήθως μακράς, επίπονης, δημιουργικής και
επαναληπτικής διαδικασίας, την οποία εξερευνήσαμε στα

Κεφάλαια 5 και 6. Το σχέδιο θα διατυπώνει προσεκτικά τα
προτερήματα, τις απαιτήσεις, τους κινδύνους και τις δυνητικές ανταμοιβές της ευκαιρίας, καθώς και το πώς αυτή θα
αξιοποιηθεί. Το επιχειρηματικό σχέδιο για μια επιχείρηση
υψηλής προοπτικής αποκαλύπτει την ικανότητά της:
• Να δημιουργεί ή να προσθέτει σημαντική αξία για τον
πελάτη ή τον τελικό χρήστη.
• Να επιλύει ένα σημαντικό πρόβλημα ή να ικανοποιεί μια
σημαντική επιθυμία ή ανάγκη για την οποία κάποιος θα
καταβάλει μια αυξημένη τιμή (premium).
• Να διαθέτει ισχυρά χαρακτηριστικά αγοράς, περιθωρίου και δημιουργίας εσόδων: αρκετά μεγάλη ($500 εκατ.
για τα δεδομένα των ΗΠΑ), υψηλής ανάπτυξης (20% και
άνω), υψηλά περιθώρια κέρδους (40%), ισχυρές ταμειακές ροές (π.χ., επαναλαμβανόμενα έσοδα, χαμηλό ύψος
στοιχείων ενεργητικού και κεφαλαίου κίνησης), προοπτική υψηλού κέρδους (10% με 15% μετά φόρων) και
ελκυστικές επιτεύξιμες αποδόσεις για τους επενδυτές
(25% με 30% εσωτερικός βαθμός απόδοσης (IRR)).
• Να ταιριάζει με τον ιδρυτή(ές) και τη διοικητική ομάδα
ως προς το χρόνο, την αγορά και την ισορροπία κινδύνου-ανταμοιβής.
• Να αναπτύσσεται με στόχο πάντα τη βιωσιμότητα.
Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί σημείο αφετηρίας για τους υποψήφιους επενδυτές, προκειμένου να ξεκινήσουν την ενδελεχή μελέτη τους για να εξακριβώσουν
διάφορους πιθανούς κινδύνους της επιχείρησης: τεχνολογικούς κινδύνους, κινδύνους της αγοράς, διοικητικούς
κινδύνους, ανταγωνιστικούς και στρατηγικούς κινδύνους,
οικονομικούς κινδύνους. Ακόμη και αν δε σκοπεύετε να
συγκεντρώσετε εξωτερικό κεφάλαιο, αυτή η άσκηση είναι

206

δΕΥΤΕρΟ μΕρΟΣ • η ΕΥΚΑΙρΙΑ

ΕΚΘΕμΑ 8.1
τα Πρέπει και τα δεν Πρέπει κατά την Προετοιμασία ενός επιχειρηματικού Σχεδίου
Πρέπει
Να συμπεριλάβετε ολόκληρη τη διοικητική ομάδα στην προετοιμασία του επιχειρηματικού σχεδίου.
Να διαμορφώσετε το σχέδιο, ώστε να είναι λογικό, περιεκτικό, ευανάγνωστο και όσο πιο σύντομο γίνεται.
Να δείξετε τη δέσμευσή σας στην επιχείρηση επενδύοντας ένα σημαντικό χρονικό διάστημα και ορισμένα χρήματα στην
προετοιμασία του σχεδίου.
Να διατυπώσετε ποιοι είναι οι κρίσιμοι κίνδυνοι και οι παραδοχές και το γιατί είναι ανεκτοί.
Να αποκαλύψετε και να συζητήσετε τυχόν υφιστάμενα ή δυνητικά προβλήματα της επιχείρησης.
Να αναγνωρίσετε εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.
Να διευκρινίσετε την προτεινόμενη συμφωνία – τι ποσό για ποιο μερίδιο ιδιοκτησίας και το πώς θα κερδίσουν οι επενδυτές.
Να είστε δημιουργικοί για να αποσπάσετε την προσοχή και το ενδιαφέρον των δυνητικών επενδυτών.
Να θυμηθείτε πως το σχέδιο δεν είναι η επιχείρηση και πως ένα «γραμμάριο» αποφασιστικής υλοποίησης αξίζει όσο δύο
«κιλά» σχεδιασμού.
Να αποδεχθείτε παραγγελίες και πελάτες που θα σας δώσουν ρευστότητα. Ακόμη και αν αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να
αναβάλετε τη συγγραφή του σχεδίου.
Να ξεκαθαρίσετε σε ποιες ομάδες επενδυτών στοχεύετε [π.χ., επενδυτής κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών,
επιχειρηματικός άγγελος, τράπεζα ή εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)], τι πραγματικά επιθυμούν και τι δεν τους
αρέσει και να προσαρμόσετε ανάλογα το σχέδιό σας.
Να αφήσετε τις ρεαλιστικές προβλέψεις για την αγορά και τις πωλήσεις να καθοδηγήσουν τις υποθέσεις που διέπουν τα
οικονομικά στοιχεία σας και όχι το αντίστροφο.
δεν Πρέπει
Να έχετε ανώνυμους ή μυστηριώδεις ανθρώπους στη διοικητική ομάδα (π.χ., κάποιον «Kύριο Γ,» ο οποίος είναι
αντιπρόεδρος οικονομικών σε μια άλλη εταιρεία και θα έρθει σε εσάς αργότερα).
Να διατυπώνετε διφορούμενες, ασαφείς ή αβάσιμες δηλώσεις, όπως το να υπολογίζετε τις πωλήσεις στη βάση αυτού που η
ομάδα θα ήθελε να παραγάγει.
Να περιγράφετε τεχνικά προϊόντα ή παραγωγικές διαδικασίες χρησιμοποιώντας ορολογία ή έναν τρόπο που μόνο ένας
ειδικός μπορεί να κατανοήσει. Αυτό περιορίζει τη χρησιμότητα του σχεδίου.
Να δαπανάτε χρήματα στη δημιουργία φανταχτερών φυλλαδίων, περίτεχνων παρουσιάσεων στο Powerpoint και άλλων
υποστηρικτικών στοιχείων. Ασχοληθείτε με την ουσία!
Να σπαταλάτε χρόνο στη συγγραφή ενός σχεδίου, όταν θα μπορούσατε να επιτύχετε πωλήσεις και να εισπράττετε μετρητά.
Να υποθέτετε πως έχετε ολοκληρώσει μια συμφωνία με μια χειραψία ή προφορική δέσμευση. Η συμφωνία κλείνει όταν
κατατεθούν τα μετρητά!

εργάστηκε επί 18 χρόνια στη Raychem Corporation στην
Καλιφόρνια, πρώτα στις πωλήσεις, αργότερα αναπτύσσοντας και διοικώντας νέες επιχειρήσεις και τελικά διοικώντας
το τμήμα διεθνών επιχειρήσεων της Raychem. O Tom είναι ένας εξαίρετος επιχειρηματίας, ο οποίος συγκέντρωσε
περισσότερα από $80 εκατ. κεφαλαίου επιχειρηματικών
συμμετοχών ως CEO δύο τηλεπικοινωνιακών νεοφυών
επιχειρήσεων κατά τη δεκαετία του ’90. Οι εταιρείες αυτές
στη συνέχεια εισήχθησαν στο χρηματιστήριο: Innova Corporation (NASDAQ: INNV) και Metawave Corporation
(NASDAQ: MWAV). Λάβετε υπόψη την ακόλουθη σοφία
που απέκτησε ο Tom από τη δική του εμπειρία και στις δύο
πλευρές του τραπεζιού των διαπραγματεύσεων: ως επιχειρηματίας/CEO και ως επενδυτής κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών.

Σχετικά με τουΣ εΠενδυτεΣ κεφάλάιων εΠιχειΡημάτικων Συμμετοχων (VENTURE CAPITALISTS)
• Υπάρχουν πολλοί επενδυτές κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών. Μόλις γνωρίσετε έναν, θα μπορούσατε να καταλήξετε να γνωρίσετε και τους 700 και πλέον από αυτούς.
• Το να εισπράξετε ένα όχι από επενδυτές κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών είναι το ίδιο δύσκολο με το
να εισπράξετε ένα ναι. Να είστε ξεκάθαροι ως προς το
τι στοχεύετε και αφήστε τους άλλους να σας πουν όχι.
• Να είστε ασαφείς όταν περιγράφετε άλλους υποψήφιους
επενδυτές κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών.

Ο Επιχειρηματικός Ηγέτης και η Ομάδα

ΜΕΡΟΣ

III

Ο Ιδρυτής και η Ομάδα

Ο

ι καινοτόμοι ιδρυτές οφείλουν να διαδραματίζουν έναν πιο προσωπικό ρόλο στην προσέλκυση, στην παρακίνηση, στην έμπνευση και στη διατήρηση μιας αποτελεσματικής ομάδας τόσο από ειδικούς
όσο και από γενικότερων γνώσεων άτομα. Η ποιότητα
αυτής της ομάδας δεν ήταν ποτέ πιο θεμελιώδης και σημαντική από ό,τι είναι τώρα. Ορισμένοι έχουν χαρακτηρίσει
αυτή την περίοδο ως την εποχή της επικοινωνίας, η οποία
διακρίνεται από ταχέως αναπτυσσόμενη καινοτομία – η
οποία τροφοδοτείται από την ικανότητα εφευρετικών μηχανικών και δημιουργικών επιχειρηματιών για άμεση πρόσβαση και μοίρασμα πληροφοριών παγκοσμίως. Μέσα σε
αυτόν τον ολοένα αναπτυσσόμενο παγκοσμιοποιημένο
κόσμο, οι επενδυτές ιδιωτικών κεφαλαίων και κεφαλαίων
επιχειρηματικών συμμετοχών επιδεικνύουν μια ανανεωμένη εκτίμηση για νέες επιχειρήσεις. Σε αυτή την ενότητα
θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στα ζητήματα ηγεσίας,
που είναι εγγενή στη δημιουργία μιας επιχείρησης από την
αρχή – καθώς και στις σημαντικές ικανότητες προσλήψεων, πωλήσεων και διοίκησης που πρέπει να διαθέτει ο
επιχειρηματίας(ες), καθώς η εταιρεία αναπτύσσεται μέσα
από διάφορα στάδια.
Μία από τις πιο κρίσιμες πτυχές της επιχειρηματικότητας είναι η ικανότητα προσέλκυσης των κατάλληλων
ανθρώπων: ομαδικών παικτών των οποίων οι δεξιότη-

τες και η τεχνογνωσία είναι ζωτικής σημασίας για την
επιτυχία της επιχείρησης. Η ασάφεια, ο κίνδυνος και η
ικανότητα αλλαγής μαζί με τα ανταγωνιστικά περιβάλλοντα απαιτούν οι επιχειρηματικές ομάδες να είναι μεγαλύτερες από το άθροισμα των μερών τους. Ο μοναχικός
επιχειρηματίας μπορεί να εξασφαλίσει τα προς το ζην,
αλλά γενικά εκείνος που οικοδομεί ομάδα αναπτύσσει
έναν οργανισμό και μια επιχείρηση με βιώσιμη αξία και
ελκυστικές επιλογές «συγκομιδής». Το όραμα που αυτοί οι ιδρυτές προσπαθούν να επιτύχουν, παρέχει τους
άγραφους θεμελιώδεις κανόνες που γίνονται ο ιστός, ο
χαρακτήρας και ο σκοπός πίσω από την επιχείρηση. Οι
αποτελεσματικοί επικεφαλής επιχειρηματίες είναι ικανοί
να οικοδομήσουν μια κουλτούρα γύρω από την εταιρική
αποστολή και την επωνυμία (brand). Αυτό το επιτυγχάνουν με το να ανταμείβουν την επιτυχία, να στηρίζουν
την ειλικρινή αποτυχία, να μοιράζονται τον πλούτο με
εκείνους που συνέβαλαν στη δημιουργία του και με το
να θέτουν υψηλά ηθικά πρότυπα συμπεριφοράς. Το Κεφάλαιο 10 – Η Ηθική Λήψη Αποφάσεων και ο Επιχειρηματίας – αντιμετωπίζει τα πολύπλοκα και ακανθώδη
ζητήματα της ηθικής και της ακεραιότητας για τον επιχειρηματία, και πώς αυτές οι αποφάσεις και οι επιλογές
μπορούν να έχουν σημαντική επίπτωση στη μελλοντική
επιτυχία.

231
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Ο Επιχειρηματικός Ηγέτης
Οι άνθρωποι θέλουν να καθοδηγούνται, όχι να τους διοικούν· γι’ αυτό και η μάχη της αναγνωρισιμότητας (mind
share) και του ταλέντου κερδίζεται ξανά και ξανά από τους
επιχειρηματικούς ηγέτες. Αγαπάτε τη δουλειά σας και το
άτομο για το οποίο δουλεύετε; Θα τη συστήνατε στους
καλύτερούς σας φίλους και την οικογένειά σας; Γιατί; Παρατηρείται ένα κοινό πλαίσιο στις απαντήσεις· το οποίο
συνοψίζεται στην ηγεσία και στην κουλτούρα της εταιρείας. Οι επιχειρηματίες επικεντρώνονται σε αυτή την ανάγκη,
δημιουργώντας ενέργεια και ενθουσιασμό στο εσωτερικό
των επιχειρήσεων που δημιουργούν.
Οι επιτυχημένοι επιχειρηματικοί ηγέτες επιδεικνύουν
την υψηλή εργασιακή ηθική, την ακεραιότητα, την εντιμότητα και τη δικαιοσύνη, που προσελκύουν και διατηρούν το
καλύτερο ταλέντο. Η δημιουργικότητα και η εστίασή τους
στην καινοτομία, ειδικά στην αναγνώριση ευκαιριών και
στη γέννηση νέων ιδεών για προϊόντα ή υπηρεσίες, κατά
κανόνα κερδίζουν την εμπιστοσύνη και τον ενθουσιασμό
των ακολούθων (followers). Είναι γρήγοροι στο να δώσουν τα εύσημα και να αναγνωρίσουν την καλή απόδοση
και πάντοτε επωμίζονται μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης από
αυτό που τους αναλογεί όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά.
Αυτό είναι ζωτικής σημασίας στις νέες επιχειρήσεις, γιατί το κλειδί της επιτυχίας τους είναι το ταλέντο και η ποιότητα του επικεφαλής επιχειρηματία και της ιδρυτικής ομάδας. Υπάρχει λίγος χρόνος ή δίνεται χαμηλή προτεραιότητα
σε μια νεοφυή επιχείρηση (startup) για την εκπαίδευση
(coaching), την καθοδήγηση (mentoring) και τη γενικότερη
ανάπτυξη των νεοπροσλαμβανομένων.

Οι Άνθρωποι Γνωρίζουν τους Ηγέτες Όταν
τους Συναναστρέφονται
Για χρόνια, η έρευνα έχει δείξει ότι οι συνάδελφοι είναι πιο
ακριβείς στον εντοπισμό και στην κατάταξη των ηγετών,
από ό,τι οι εξωτερικοί παρατηρητές, οι ερευνητές και οι
ειδικοί. Γνωρίζουν πότε κάποιος είναι πραγματικά δεσμευμένος, μπορούν να διακρίνουν τον ιδιαίτερα δημιουργικό
και εφευρετικό επιχειρηματία που εντοπίζει τις ευκαιρίες και
είναι φανερό όταν νοιάζονται και δείχνουν σεβασμό για
τους άλλους.

Στάδια Ανάπτυξης
Μια Θεωρητική Άποψη
Ξεκάθαρα, η επιχειρηματικότητα δεν είναι κάτι το στατικό.
Το Έκθεμα 9.1 παρουσιάζει μια θεωρητική άποψη της διαδικασίας κυοφορίας και ανάπτυξης νέων εταιρειών και τις
μεταβάσεις (transitions) που λαμβάνουν χώρα σε διαφορετικά όρια σε αυτήν τη διαδικασία. Αυτή η ομαλή καμπύλη
σε σχήμα S στο Έκθεμα σπάνια συναντάται στον πραγματικό κόσμο. Αν πράγματι μπορούσαμε να ιχνηλατήσουμε
την εξέλιξη των περισσοτέρων αναδυόμενων εταιρειών, η
καμπύλη θα ήταν μια ανόμοια και ακανόνιστη γραμμή με
πολλά σκαμπανεβάσματα. Αυτές οι εταιρείες θα βίωναν
κάποιες περιόδους ταχείας εξέλιξης ακολουθούμενες από
πισωγυρίσματα και συνεπακόλουθες κρίσεις.
Σε αυτή την απεικόνιση, τα επιχειρηματικά στάδια εμφανίζονται σε σχέση με το χρόνο, τις πωλήσεις και τον αριθμό
των εργαζομένων. Είναι στα όρια μεταξύ των σταδίων που
οι νέες εταιρείες φαίνεται να βιώνουν μεταβάσεις (transi-

τριτΟ μΕρΟς • Ο ιδρυτης και η Ομαδα

ΕκΘΕμα 9.1
ςτάδια επιχειρηματικής ανάπτυξης, κρίσιμες μεταβάσεις και κύριοι τρόποι διοίκησης
$100 εκατ. +

$50 εκατ.

Πωλήσεις

234

$25 εκατ.

Έρευνα & Ανάπτυξη
(R&D)

$3 εκατ.

Εκκίνηση
(Start-up)

Υψηλή ανάπτυξη
(High growth)

Ωριµότητα
(Maturity)

Σταθερότητα
(Stability)

$1 εκατ.
0

0–1,5

3–4

10

15

Χρόνος (έτη)
Κρίσιµες
µεταβάσεις:
Πωλήσεις

0–$5 εκατ.

$5 εκατ. –$15 εκατ.

$10 εκατ. –$25 εκατ. +

Εργαζόµενοι

0 έως 20–25

25–75

75–100+

Κύριος
τρόπος
διοίκησης

Πράττοντος
(Doing)

∆ιοικώντας
(Managing)

∆ιοικώντας διευθυντές
(Managing managers)

tions). Έτσι, το έκθεμα παρουσιάζει τις κρίσιμες μεταβάσεις
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και τα κύρια διοικητικά καθήκοντα (management tasks) του διευθύνοντος συμβούλου (CEO) ή των ιδρυτών. Το πιο σημαντικό και το πιο
απαιτητικό για τον ιδρυτή-επιχειρηματία ή ένα διευθύνοντα
σύμβουλο είναι η αντιμετώπιση των κρίσιμων μεταβάσεων
και της αλλαγής στην εστίαση της ηγεσίας, καθώς η εταιρεία
αναπτύσσεται σε περίπου 30 εργαζομένους, σε 50, σε 75
και πάνω.
Το στάδιο έρευνας και ανάπτυξης (research and development), που ορισμένες φορές αναφέρεται ως στάδιο
εκκόλαψης, χαρακτηρίζεται από έναν μόνο επίδοξο επιχειρηματία, ή μια μικρή ομάδα, που διεξάγει την έρευνα και
την ενδελεχή μελέτη (due diligence) για την επιχειρηματική τους ιδέα. Το στάδιο εκκόλαψης μπορεί να είναι μικρό,
π.χ., μερικοί μήνες, ή να διαρκέσει έτη. Η έρευνα δείχνει
ότι, αν μια ιδέα δε μετατραπεί σε βιώσιμη επιχείρηση (going
concern) μέσα σε 18 μήνες, οι πιθανότητες ίδρυσης μιας
νεοφυούς επιχείρησης φθίνουν σημαντικά. Οι εκκολαπτόμενοι επιχειρηματίες λειτουργούν σπασμωδικά και το επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να αλλάξει πολλές φορές κατά
τη διαδικασία.
Το στάδιο εκκίνησης (start-up) συνήθως καλύπτει τα
πρώτα δύο ή τρία έτη και είναι μακράν το πιο επικίνδυνο
στάδιο, απαιτώντας την ορμή και το ταλέντο του επικεφα-

λής επιχειρηματία. Το επίπεδο των πωλήσεων που επιτυγχάνεται ποικίλλει ευρέως, αλλά συνήθως κυμαίνεται μεταξύ
$2 εκατ. και $20 εκατ. (για τα μεγέθη της αγοράς των ΗΠΑ).
Για μια νέα επιχείρηση ξεκινά τότε το στάδιο υψηλής ανάπτυξης (high-growth), που χαρακτηρίζεται από ένα συνεχώς
αυξανόμενο ρυθμό ανάπτυξης των εσόδων. Είναι σε αυτό
το στάδιο που οι νέες εταιρείες τείνουν να εμφανίζουν ένα
ποσοστό αποτυχίας που ξεπερνά το 60%.
Όπως και με τα άλλα στάδια, το χρονικό διάστημα που
χρειάζεται για να περάσει μια εταιρεία από το στάδιο υψηλής ανάπτυξης, καθώς και το μέγεθος της μεταβολής που
λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ποικίλλουν σημαντικά. Το στάδιο υψηλής ανάπτυξης προσφέρει μία από τις δυσκολότερες προκλήσεις ολόκληρης της
διαδικασίας, καθώς νέες βαθμίδες διοίκησης (management
layers) προστίθενται (δηλαδή νέα ιεραρχικά επίπεδα και
νέοι μάνατζερ) για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη. Για παράδειγμα, σε μια δεδομένη χρονική στιγμή οι πωλήσεις του
τμήματος φούρνων μικροκυμάτων της Litton είχαν φθάσει
τα $13 εκατ. και το τμήμα απασχολούσε 275 εργαζομένους.
Το μακροπρόθεσμο σχέδιο προέβλεπε την αύξηση του
όγκου πωλήσεων στα $100 εκατ. μέσα σε πέντε με επτά
έτη. Ο επικεφαλής του τμήματος είπε: «Έχοντας μελετήσει
την αγορά για τα προηγούμενα δύο έτη, ήμουν πεπεισμένος ότι ο μοναδικός περιορισμός στην ανάπτυξή μας, ήταν
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Επισκόπηση της Ηθικής
Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες πιστεύουν ότι τα υψηλά ηθικά πρότυπα και η ακεραιότητα είναι εξαιρετικά σημαντικά για τη μακροπρόθεσμη
επιτυχία. Για παράδειγμα, ο Jeffry Timmons και ο συνάδελφός του Howard H. Stevenson διεξήγαγαν μια μελέτη σε
128 προέδρους/ιδρυτές που παρακολούθησαν το πρόγραμμα Owner/President Management (OPM) στο Harvard Business School to 19831. Οι επιχειρήσεις τους είχαν
μέσες πωλήσεις της τάξης των $40 εκατ., με τις πωλήσεις
να κυμαίνονται μεταξύ των $5 εκατ. και των $200 εκατ.. Οι
επιχειρηματίες αυτοί, οι οποίοι ηλικιακά βρίσκονταν κατά
μέσο όρο στα μέσα της δεκαετίας των 40, διέθεταν επίσης
μεγάλη εμπειρία και περίπου οι μισοί είχαν ιδρύσει τις εταιρείες τους. Τους ζητήθηκε να αναφέρουν τις πιο κρίσιμες
έννοιες, τις ικανότητες και την τεχνογνωσία για την επιτυχία των επιχειρήσεών τους τη δεδομένη χρονική στιγμή και
το πώς θα ήταν σε πέντε έτη. Η απάντηση στο ερώτημα
αυτό ήταν τόσο αναπάντεχη, ώστε η κυριακάτικη έκδοση
των New York Times δημοσίευσε τα ευρήματα: το 72% των
προέδρων που απάντησαν, δήλωσαν ότι τα υψηλά ηθικά
πρότυπα ήταν ο μοναδικός πιο σημαντικός παράγοντας για
τη μακροπρόθεσμη επιτυχία 2.
Σε μια μελέτη που διεξήχθη το Μάιο του 2003 από το
Aspen Institute, διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές μεταπτυχι-

1
2

ακών προγραμμάτων MBA ανησυχούσαν για το ότι τα πανεπιστήμιά τους δε φρόντιζαν αρκετά, ώστε να τους προετοιμάσουν για τα ηθικά διλήμματα που ενδεχομένως να
αντιμετώπιζαν στον κόσμο των επιχειρήσεων. 1700 φοιτητές προγραμμάτων MBA από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον
Καναδά και τη Βρετανία ρωτήθηκαν, και τα αποτελέσματα,
μαζί με τις αντιδράσεις των φοιτητών, δημοσιεύτηκαν στις
21 Μαΐου του 2003 στο τεύχος του Chronicle of Higher
Education. Η ανησυχία και η επίγνωσή τους δεν αποτελούν έκπληξη, δεδομένης της πρόσφατης έξαρσης των
εταιρικών σκανδάλων. Οι ηθικές παρεκκλίσεις, όπως στην
περίπτωση των στελεχών της Enron (της μεγαλύτερης εταιρείας ενέργειας του κόσμου η οποία κατέρρευσε το 2001)
ή της Lehman Brothers (η οποία κατέρρευσε το 2008), διαβρώνουν την εμπιστοσύνη απέναντι στην επιχειρηματική
δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα. Η δίκη των στελεχών
της Enron έληξε το Μάιο του 2006 με καταδικαστικές ετυμηγορίες για τα πρώην κορυφαία στελέχη της Enron, τους
Kenneth Lay και Jeffrey Skilling.
Οι συμβατικές αρχές ηθικής έχουν συχνά κατηγορηθεί
ότι, όταν αναφέρονται τον κόσμο των επιχειρήσεων, ορίζουν το πεδίο της έρευνάς τους πάρα πολύ στενά, ώστε
να είναι σε θέση να προσφέρουν σαφείς απαντήσεις. Στην
πραγματικότητα, όμως, οι καταστάσεις που αφορούν τα
ηθικά ζητήματα είναι συχνά ασαφείς. Σήμερα, όπως και
κατά το μεγαλύτερο μέρος του περασμένου αιώνα, φοι-

Οι συγγραφείς είναι ευγνώμονες στους καθηγητές James Klingler και William Bregman του Center for Entrepreneurship του Villanova
University, στη Villanova της Pennsylvania, για τη συμβολή τους στη σκέψη μας αναφορικά με αυτό το περίπλοκο και σημαντικό ζήτημα. Το
έργο τους έχει επηρεάσει τον τρόπο που σήμερα σκεφτόμαστε και παρουσιάζουμε αυτό το υλικό.
J. A. Timmons and H. H. Stevenson, “Entrepreneurship Education in the 1980s,” παρουσιάστηκε στο 75ο Anniversary Entrepreneurship
Symposium, στο Harvard Business School, στη Boston, το 1983. Proceedings, pp. 115–34.
Για μια επισκόπηση των φιλοσοφικών θεμελίων της ηθικής και ενός πλαισίου λήψης αποφάσεων,δείτε «A Framework for Ethical Decision
Making.» J.L. Livingstone et al. Babson College Case Development Center, 2003.

Η Ηθική στη Λήψη Αποφάσεων και ο Επιχειρηματίας

Βήμα 7ο
Αποφασίστε ποιους θα επιθυμούσατε και ποιους δε θα επιθυμούσατε να έχετε ως επιχειρηματικούς εταίρους, με βάση τις
ηθικές στάσεις τους:

Θα Επιθυμούσα

Δε θα Επιθυμούσα

Άσκηση 2

Αποφάσεις Ηθικής – Εσείς Τι θα Κάνατε;

Οι ακόλουθες δηλώσεις γίνονται συχνά ακόμη και από
ενεργούς, πεπειραμένους επιχειρηματίες: «Πώς μπορούμε να σκεφτούμε την ηθική, όταν ο δε διαθέτουμε αρκετό χρόνο να σκεφτούμε ούτε πώς θα λειτουργήσουμε τις
επιχειρήσεις μας;» «Οι επιχειρηματίες πράττουν, δε στοχάζονται – και η ηθική αποτελεί μια πολύ αφηρημένη έννοια
ώστε να έχει αντίκτυπο στην επιχειρηματική πραγματικότητα». «Όταν αγωνίζεσαι για να επιβιώσεις, δε σε ενδιαφέρει ποια μέσα χρησιμοποιείς – αγωνίζεσαι για ένα μόνο
πράγμα: την επιβίωση». Όμως, όταν δεν διαθέτετε επαρκή
χρόνο, τα ζητήματα ηθικής αποτελούν το μόνο πράγμα για
το οποίο θα πρέπει να βρείτε χρόνο.
Εξετάζοντας ορισμένα πιθανά ηθικά σενάρια, το άτομο
μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη επίγνωση σχετικά το σύστημα αξιών του/της και το πώς η λήψη ηθικών αποφάσεων
μπορεί να επηρεαστεί από το κλίμα, μέσα στο οποίο λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις. Σας παροτρύνουμε να ασχοληθείτε πλήρως με τις «Αποφάσεις Ηθικής» που ακολουθούν.
Αυτά τα τρία σύντομα αποσπάσματα θέτουν πρακτικά και
όχι σπάνια είδη ηθικών διλημμάτων, τα οποία βασίζονται
σε πραγματικά περιστατικά. Ένας εξαιρετικός τρόπος για να

ολοκληρώσετε αυτή την άσκηση είναι να βγείτε με 2-3 φίλους σας για φαγητό – ιδίως εκείνους που θεωρείτε πως
θα αποτελούσαν εξαιρετικούς επιχειρηματικούς εταίρους.
Κατά τη διάρκεια του γεύματος, συζητήστε λεπτομερώς
τα τρία αποσπάσματα – τι θα κάνατε και τι θα έπρεπε να
κάνετε. Προσπαθήστε να εφαρμόσετε τις ιδέες αυτού του
κεφαλαίου. Στο τέλος, δείτε αν μπορείτε να καταλήξετε σε
συμπεράσματα σχετικά με το τι έχετε μάθει και τι σχεδιάζετε
να κάνετε διαφορετικά.
Ακολουθούν τρεις ενδιαφέρουσες πραγματικές καταστάσεις αποφάσεων ηθικής, για να τις εξετάσετε.

Επιχείρηση «Ζάντες»
Ο Jeremy, ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας της αυτοκινητοβιομηχανίας, είναι φανατικός οπαδός των αυτοκινήτων
και έχει πάθος με το να έχει το αυτοκίνητό του την πιο μοντέρνα και εντυπωσιακή εμφάνιση. Μια νέα σειρά ζαντών
για τους τροχούς του αυτοκινήτου θεωρείται ό,τι πιο μοντέρνο. Αφού βλέπει πόσο κοστίζουν ($1.500 η καθεμία),
αποφασίζει να επικοινωνήσει απευθείας με τον κατασκευα-
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ΜΕΡΟΣ

IV

H Χρηματοδότηση
Επιχειρηματικών
Εγχειρημάτων

Μ

ια στρατηγική χρηματοδότησης θα πρέπει να
καθοδηγείται από τους εταιρικούς και προσωπικούς στόχους, τις οικονομικές απαιτήσεις
και τελικά από τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις. Σε
τελική ανάλυση, αυτές οι εναλλακτικές λύσεις διέπονται
από τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και την ικανότητα
του επιχειρηματία να διαχειριστεί και να ενορχηστρώσει
τη διαδικασία άντλησης κεφαλαίων. Η διαδικασία, με τη
σειρά της, περιορίζεται από το πότε η επιχείρηση αναμένεται να αντιμετωπίσει την εξάντληση των κεφαλαίων
της, με δεδομένο τον υφιστάμενο ρυθμό εξάντλησης
των μετρητών της (burn rate).
Σήμερα, στην πατρίδα μας υπάρχουν περισσότερες
εναλλακτικές λύσεις για τη χρηματοδότηση μιας νεοφυούς επιχείρησης από ποτέ. Πολλοί υποστηρίζουν πως
τα χρήματα παραμένουν άφθονα για τις καλά διοικού-

μενες νεοφυείς επιχειρήσεις, που δίνουν την υπόσχεση
της κερδοφόρας ανάπτυξης. Οι συνειδητοποιημένοι
επιχειρηματίες πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση
απέναντι στο μυωπικό πειρασμό «να πάρουν τα λεφτά
και να φύγουν». Το κόστος του χρήματος μπορεί να ποικίλλει σημαντικά.
Αν και ορισμένες από αυτές τις εναλλακτικές επιλογές χρηματοδότησης δείχνουν διακριτές και ανεξάρτητες, πιθανότατα μια στρατηγική χρηματοδότησης θα
περιλαμβάνει ένα συνδυασμό τόσο δανειακών όσο και
ιδίων κεφαλαίων. Κατά την εξέταση των εναλλακτικών
λύσεων χρηματοδότησης, που είναι καταλληλότερες για
μια εταιρεία σε οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξης, είναι
σημαντικό να αντλείτε από την εμπειρία άλλων επιχειρηματιών, επαγγελματιών επενδυτών, δανειστών, λογιστών και άλλων επαγγελματιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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Απαιτήσεις σε Πόρους

Η Επιχειρηματική Προσέγγιση
για τους Πόρους

Οι επιχειρηματίες που χρησιμοποιούν αυτή την προσέγγιση μειώνουν κάποιους από τους κινδύνους στην επιδίωξη ευκαιριών:

Οι επιχειρηματικοί πόροι περιλαμβάνουν (α) τους ανθρώπους, όπως η διοικητική ομάδα, το διοικητικό συμβούλιο, οι δικηγόροι, οι λογιστές και οι σύμβουλοι, (β) τους
οικονομικούς πόρους, (γ) τα στοιχεία του ενεργητικού
(assets), όπως οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός, και (δ)
το επιχειρηματικό σχέδιο. Οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες
βλέπουν την ανάγκη και την ιδιοκτησία και τη διαχείριση
αυτών των πόρων διαφορετικά σε σχέση με τους μεγάλους
οργανισμούς. Αυτό αντικατοπτρίζεται στους ορισμούς της
επιχειρηματικότητας, που δόθηκαν στα Κεφάλαια 1 και 2
– η διαδικασία της δημιουργίας ή της αξιοποίησης μιας ευκαιρίας και της επιδίωξής της, ανεξαρτήτως των πόρων που
ελέγχονται σήμερα1.
Ο Howard Stevenson έχει συνεισφέρει στην κατανόηση της μοναδικής προσέγγισης των επιτυχημένων επιχειρηματιών για τους πόρους. Οι αποφάσεις σχετικά με το ποιοι
πόροι είναι αναγκαίοι, πότε είναι αναγκαίοι και πώς θα τους
αποκτήσουμε αποτελούν στρατηγικές αποφάσεις που ταιριάζουν με τις υπόλοιπες κινητήριες δυνάμεις της επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, ο Stevenson έχει επισημάνει πως οι
επιχειρηματίες επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν την ελάχιστη δυνατή ποσότητα από όλους τους τύπους πόρων, σε
κάθε στάδιο της ανάπτυξης της επιχείρησής τους. Αντί να
αποκτήσουν την κυριότητα των πόρων που χρειάζονται,
επιδιώκουν να ελέγξουν τους πόρους.

• Λιγότερα κεφάλαια. Το ποσό του κεφαλαίου που απαιτείται μπορεί να μειωθεί χάρη σε αυτή την προσπάθεια
για εξοικονόμηση. Συνεπώς, μειώνεται η οικονομική
έκθεση, όπως και η απομείωση (dilution) των ιδίων κεφαλαίων του ιδρυτή.

1

2

• Σταδιακές δεσμεύσεις κεφαλαίων. Οι εισροές κεφαλαίων
διενεργούνται σταδιακά, ώστε να αντιστοιχούν σε κρίσιμα ορόσημα, τα οποία θα σηματοδοτήσουν αν είναι
συνετό να συνεχίσουμε, να αντλήσουμε επιπλέον κεφάλαια ή να εγκαταλείψουμε την εταιρεία.
• Μεγαλύτερη ευελιξία. Οι επιχειρηματίες που αποκτούν
τον έλεγχο των πόρων τους, χωρίς να αποκτούν και
την ιδιοκτησία τους, είναι περισσότερο σε θέση να δεσμεύονται και να αποδεσμεύονται γρήγορα2, αφού ένα
σημαντικό «κόστος» της ιδιοκτησίας των πόρων είναι
η έλλειψη ευελιξίας. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθούν με ακρίβεια οι πόροι που απαιτούνται για την
εκμετάλλευση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας. Για παράδειγμα, σκεφτείτε τις μελλοντικές προκλήσεις που θα
αντιμετωπίσει μια εταιρεία, η οποία δεσμεύεται μόνιμα
σε μια συγκεκριμένη τεχνολογία, ένα λογισμικό ή ένα
διοικητικό σύστημα.
• Χαμηλό μη ανακτήσιμο κόστος (sunk cost). Επιπλέον, οι
μη ανακτήσιμες δαπάνες είναι χαμηλότερες, αν η επι-

Αυτός ο ορισμός αναπτύχθηκε από τον Howard H. Stevenson και τους συνεργάτες του στο Harvard Business School. Το έργο του πάνω σε
ένα πρότυπο για την επιχειρηματική διοίκηση έχει συνεισφέρει σημαντικά σε αυτό το πεδίο της επιχειρηματικότητας. Δείτε: H.H. Stevenson,
“A New Paradigm for Entrepreneurial Management,” in Proceedings from the 7th Anniversary Symposium on Entrepreneurship, July 1983
(Boston: Harvard Business School Press, 1984).
H.H. Stevenson, M.J. Roberts, and H.I. Grousbeck, New Business Ventures and the Entrepreneur (Homewood, IL: Richard D. Irwin, 1985).
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κεΦαΛαιο

Δικαιόχρηση (Franchising)

Εισαγωγή
Σε αυτό το κεφάλαιο θα διερευνήσουμε τη δικαιόχρηση
(franchising) και το πόσο καλά ταιριάζει με το Μοντέλο
Timmons. Θα μελετήσουμε το πεδίο εφαρμογής της δικαιόχρησης, τόσο από την άποψη του δικαιοδόχου (franchisee) όσο και από την άποψη του δικαιοπαρόχου (franchisor). Θα παρουσιάσουμε διάφορα πρότυπα και μοντέλα,
τα οποία θα φανούν χρήσιμα στη διεξαγωγή ενδελεχούς
μελέτης (due diligence) σε μια ευκαιρία δικαιόχρησης.
Η δικαιόχρηση ταιριάζει με τον ορισμό μας για την επιχειρηματικότητα από τα Κεφάλαια 2 και 3. Ίσως θυμάστε
πως το επίκεντρο του ορισμού μας για την επιχειρηματικότητα είναι η αναγνώριση της ευκαιρίας για το σκοπό της δημιουργίας αξίας/πλούτου. Το επίκεντρο της δικαιόχρησης
είναι ακριβώς το ίδιο, προσφέροντας μια συστηματική και
αποδεδειγμένη διαδικασία για την εξαγωγή της μέγιστης
αξίας από την ευκαιρία. Όπως ακριβώς η ευκαιρία, η σκέψη
και η δράση αποτελούν βασικά στοιχεία μιας επιχειρηματικής εταιρείας, έτσι αποτελούν και σημαντικά στοιχεία μιας
ευκαιρίας δικαιόχρησης.
Στο πιο θεμελιώδες επίπεδό της, η δικαιόχρηση αποτελεί μια μεγάλης κλίμακας ευκαιρία ανάπτυξης που βασίζεται
σε μια συνεργασία (partnership) παρά αποκλειστικά σε μια
ατομική προσπάθεια. Μόλις μια εταιρεία λειτουργήσει επιτυχημένα, σύμφωνα με το Μοντέλο Timmons, είναι σκόπιμο να εξετάσει τη δικαιόχρηση ως ένα εργαλείο ανάπτυξης.
Τα έσοδα μπορούν να αυξηθούν μέσω της δικαιόχρησης,
καθώς η αγορά ανταποκρίνεται με περισσότερες αγορές
ή αγορές σε υψηλότερες τιμές σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Τι Είναι η Δικαιόχρηση (Franchising);
• Είναι μέθοδος διανομής προϊόντων ή/και υπηρεσιών μέσα από μία σχέση συνεργασίας, στην οποία ο
franchisor (δικαιοπάροχος) χορηγεί στον franchisee
(δικαιοδόχο) το δικαίωμα να πωλεί προϊόντα και υπηρεσίες που ο πρώτος έχει αναπτύξει με συγκεκριμένο, προκαθορισμένο και απόλυτα προσδιορισμένο σύστημα.

• Είναι μέθοδος όπου ο franchisee εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες, δομές, συστήματα και concept (επιχειρηματική ιδέα) που έχει αναπτύξει ο franchisor και
καλύπτει το σύνολο της επιχειρηματικής δράσης (οργάνωση, υποδομές, πωλήσεις, επικοινωνία, στελέχωση
κ.ο.κ.).

• Είναι μέθοδος που διέπεται από ένα συμβόλαιο συνεργασίας δικαιοπαρόχου-δικαιοδόχου (franchisorfranchisee), το οποίο δεσμεύει τα δύο μέρη σε μια στενή
και μακροχρόνια οικονομική και εμπορική συνεργασία,
με στόχο το αμοιβαίο όφελος (win-win situation).

• Το franchising δημιουργεί ισχυρά εμπορικά σήματα, ενισχύει την απασχόληση, την ανάπτυξη σε προσωπικό,
επιχειρηματικό, εθνικό επίπεδο, μεταφέρει τεχνογνωσία, επιτυγχάνει οικονομίες κλίμακας, κερδοφορία και
υπεραξίες, διευρύνει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
και ωθεί το σύνολο της αγοράς σε υψηλότερα πρότυπα.
Πηγή: Ο πιο πάνω ορισμός αντλήθηκε από την ιστοσελίδα franchise success στη διεύθυνση http://www.franchise-success.gr. Το
ομώνυμο περιοδικό αποτελεί το κύριο εξειδικευμένο περιοδικό
για τη δικαιόχρηση στην Ελλάδα.
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Η Επιχειρηματική Χρηματοοικονομική
(Entrepreneurial Finance)1

Χρηματοδότηση της Επιχείρησης:
Η Αχίλλειος Πτέρνα του
Επιχειρηματία1
Υπάρχουν τρεις βασικές αρχές της επιχειρηματικής χρηματοοικονομικής: (1) Τα περισσότερα μετρητά προτιμώνται
σε σχέση με τα λιγότερα μετρητά, (2) τα μετρητά νωρίτερα
προτιμώνται σε σχέση με τα μετρητά αργότερα, (3) τα λιγότερο επικίνδυνα μετρητά προτιμώνται σε σχέση με τα πιο
επικίνδυνα μετρητά. Αν και οι αρχές αυτές είναι απλές, όλοι,
από τους επιχειρηματίες μέχρι τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη, φαίνεται πως τις ξεχνούν. Δείτε, για παράδειγμα, τις
ακόλουθες πολύ δύσκολες καταστάσεις:
• Η επανεξέταση των αποτελεσμάτων τέλους του έτους
που μόλις σας παρέδωσε ο oικονομικός διευθυντής
σας (Chief Financial Officer – CFO) δε σας επιφυλάσσει καμία έκπληξη, εκτός του ότι η ζημιά της εταιρείας
είναι ακόμη μεγαλύτερη από ό,τι είχατε προβλέψει τρεις
μήνες νωρίτερα. Με αυτά τα αποτελέσματα, για τέταρτο
συνεχές έτος, θα πρέπει να μπείτε στην αίθουσα συνεδριάσεων και να μεταφέρετε τα άσχημα νέα. Η εταιρεία
που διοικείτε, μια οικογενειακή επιχείρηση που συστάθηκε το 1945, έχει επιβιώσει και έχει ευημερήσει με
μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων της τάξης
του 17%. Στην πραγματικότητα, παρά τις ζημιές, το μερίδιο αγοράς της εταιρείας έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια
των τελευταίων ετών. Με τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης
1
2

του κλάδου να είναι κατά μέσο όρο χαμηλότερος του
5%, οι ευκαιρίες για υψηλότερη ανάπτυξη είναι λίγες.
Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό; Πώς μπορείτε να εξηγήσετε στο διοικητικό συμβούλιο ότι επί τέσσερα έτη
έχετε αυξήσει τις πωλήσεις και το μερίδιο αγοράς, αλλά
έχετε παραγάγει ζημιές; Tι θα προτείνετε για να αναστρέψετε την κατάσταση;
• Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών, η επιχείρηση
καλωδιακής τηλεόρασης που διοικείτε γνώρισε υψηλή
ανάπτυξη μέσω επέκτασης σε νέες αγορές και πολυάριθμων εξαγορών. Η καθαρή αξία της έφθασε τα $25
εκατ. Η επόμενη δεκαετία επέκτασης τροφοδοτήθηκε
από την υψηλή μόχλευση, η οποία είναι συνήθης στον
κλάδο της καλωδιακής τηλεόρασης, και οι αποτιμήσεις
εκτινάχθηκαν στα ύψη. Δέκα έτη αργότερα η εταιρεία
σας εμφάνιζε μια αξία στην αγορά της τάξης των $500
εκατ. Το χρέος σας ήταν μόλις $300 εκατ. και είχατε υπό
την ιδιοκτησία σας το 100% της επιχείρησης. Μόλις δύο
έτη αργότερα, όμως, τα πράγματα άλλαξαν. Η καθαρή
αξία ύψους $200 εκατ. έπεσε στο μηδέν. Επιπρόσθετα,
έχετε πλέον να αντιμετωπίσετε τη μάχη για την αναδιάρθρωση της εταιρείας σας και την προσπάθεια επιβίωσής
της. Το φάσμα της πτώχευσης είναι ορατό. Πώς συνέβη
αυτό; Μπορεί η εταιρεία να διασωθεί2;
• Στα μέσα της δεκαετίας η εταιρεία σας ήταν ο ηγέτης
στην αγορά ξεπερνώντας τους στόχους του επιχειρηματικού σχεδίου σας αναφορικά με τις ετήσιες πωλήσεις,
την κερδοφορία και τα νέα καταστήματα. Η υπέρβαση

Αυτή η ενότητα έχει αντληθεί από J.A. Timmons, «Financial Management Breakthrough for Entrepreneurs.”
Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε B.C. Hurlock and W.A. Sahlman, “Star Cablevision Group: Harvesting in a Bull Market,” HBS Case
293-036, Harvard Business School Publishing.

Η Επιχειρηματική Χρηματοοικονομική (Entrepreneurial Finance)

Σύνοψη Κεφαλαίου
• Τα μετρητά αποτελούν το βασιλιά και τη βασίλισσα. Η
ευτυχία είναι μια θετική ταμειακή ροή. Τα περισσότερα
μετρητά προτιμώνται από τα λιγότερα μετρητά. Τα μετρητά νωρίτερα προτιμώνται από τα μετρητά αργότερα.
Τα λιγότερο επικίνδυνα μετρητά προτιμώνται σε σχέση
με τα περισσότερο επικίνδυνα μετρητά.
• Η έλλειψη χρηματοοικονομικής τεχνογνωσίας και τα
απρόβλεπτα ζητήματα αποτελούν συχνά την αχίλλειο
πτέρνα των επιχειρηματιών.
• Η επιχειρηματική χρηματοοικονομική είναι η τέχνη και
η επιστήμη της ποσοτικοποίησης της δημιουργίας αξί-

ας, του μοιράσματος της πίτας της αξίας, καθώς και της
διαχείρισης και της κάλυψης του χρηματοοικονομικού
κινδύνου.
• Ο προσδιορισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων, η χάραξη χρηματοοικονομικών στρατηγικών και στρατηγικών άντλησης κεφαλαίων και η διαχείριση και η ενορχήστρωση της χρηματοοικονομικής διαδικασίας είναι κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία της νέας επιχείρησης.
• Οι στρατηγικές «συγκομιδής» είναι τόσο σημαντικές
για την επιχειρηματική διαδικασία όσο και η ίδια η δημιουργία αξίας.

Ερωτήσεις Μελέτης
1. Ορίστε τα ακόλουθα και εξηγήστε γιατί είναι σημαντικά: ρυθμός «καύσης» μετρητών (burn rate), ελεύθερη
ταμειακή ροή (free cash flow), ημερομηνία εξάντλησης
μετρητών, χρόνος εξασφάλισης χρηματοδότησης, μυωπία της χρηματοοικονομικής διοίκησης.
2. Γιατί η επιχειρηματική χρηματοοικονομική αποτελεί ταυτόχρονα το λιγότερο και το περισσότερο σημαντικό
κομμάτι της επιχειρηματικής διαδικασίας; Εξηγήστε αυτό
το παράδοξο.

3. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα, την
καταλληλότητα και το κόστος των διαφόρων τύπων
χρηματοδότησης; Γιατί είναι αυτοί οι παράγοντες σημαντικοί;
4. Τι εννοείται με τον όρο ελεύθερη ταμειακή ροή και γιατί θα πρέπει οι επιχειρηματίες να κατανοούν αυτό τον
όρο;

Διαδικτυακές Πηγές για το Κεφάλαιο 13
http://www.businessfinance.com/ Πηγές χρηματοδότησης
για μικρές επιχειρήσεις.

http://www.exim.gov/ Η Τράπεζα Εισαγωγών-Εξαγωγών
των ΗΠΑ (U.S. Export-Import Bank) υποστηρίζει τη χρηματοδότηση των αγαθών και των υπηρεσιών των ΗΠΑ.

Για την Εξάσκηση του Μυαλού (Mind Stretchers)
Έχετε υπόψη;
1. Σε ποιο βαθμό μπορεί να πάσχετε από χρηματοοικονομική μυωπία;
2. Οι άνθρωποι που πιστεύουν πως θα πρέπει πρώτα να
διαθέτετε χρήματα –και μάλιστα πολλά– για να κερδίσετε χρήματα είναι αφελείς και αδαείς. Συμφωνείτε;
Γιατί ναι και γιατί όχι;

3. Ποιον θα πρέπει να καταφέρετε να γνωρίσετε καλά,
προκειμένου να ενισχύσετε την τεχνογνωσία επιχειρηματικής χρηματοοικονομικής στην ομάδα σας;
4. Μπορείτε να μιλήσετε με κάποιον ο οποίος βίωσε με
δραματικό τρόπο την αδυναμία των ελληνικών τραπεζών (και γενικότερα του χρηματοπιστωτικού συστήματος) τα έτη 2010-2015 να χρηματοδοτήσουν τον επιχειρηματικό κόσμο στην πατρίδα μας;
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Εξασφαλίζοντας Κεφάλαια Επιχειρηματικών
Συμμετοχών και Αναπτυξιακά Κεφάλαια
(Venture and Growth Capital)

Η Τροφική Αλυσίδα
των Αγορών Κεφαλαίου
Σκεφτείτε τις αγορές κεφαλαίων ως μια «τροφική αλυσίδα»,
οι συμμετέχοντες της οποίας έχουν διαφορετικές προτιμήσεις, από την άποψη του κινδύνου και του μεγέθους της
συμφωνίας που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν (Έκθεμα
14.1). Αυτή η άποψη μπορεί να βοηθήσει τους επιχειρηματίες να εντοπίσουν και να εκτιμήσουν τις μυριάδες πηγές
ιδίων κεφαλαίων, με βάση την ανάπτυξη της επιχείρησης,
το ύψος των κεφαλαίων που θα αντλήσουν και το επίπεδο
του κινδύνου.
Η τελευταία γραμμή του Εκθέματος 14.1 δείχνει την
τελική εξέλιξη από το στάδιο της Έρευνας και Ανάπτυξης
(R&D) έως την Αρχική Δημόσια Προσφορά (Initial Public
Offering – IPO), όπου οι κεφαλαιαγορές είναι συνήθως
πρόθυμες να καταβάλουν από $12 έως $18 ανά μετοχή για
νέες εκδόσεις μικρών επιχειρήσεων. Προφανώς αυτές οι
τιμές είναι χαμηλότερες όταν το λεγόμενο παράθυρο της
αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO window) είναι στενό ή
κλειστό, όπως ήταν, για παράδειγμα, το 2008 στις ΗΠΑ ή
όπως είναι ενδεχομένως σήμερα στην Ελλάδα.
Οι τιμές για τις λίγες προσφορές που υπάρχουν σε
περιόδους «στενότητας» (1 με 3 ανά εβδομάδα έναντι
περισσοτέρων από 50 ανά εβδομάδα σε περιόδους «ευμάρειας») κυμαίνονται μεταξύ $5 και $9 ανά μετοχή. Σε
περιόδους με μεγάλη ρευστότητα και διάθεση για χρηματοδότηση αρχικών δημόσιων προσφορών, το 1999, για
παράδειγμα, οι τιμές των προσφορών έφθασαν σε τέτοια
ύψη, όπως τα $20 ανά μετοχή. Από την τελευταία έκδοση
του παρόντος βιβλίου, οι αγορές των αρχικών δημόσιων
προσφορών στις ΗΠΑ υπέστησαν μια σοβαρή πτώση και

ουσιαστικά ήταν ελάχιστες από το 2001 έως τα μέσα του
2003. Αν και αυτοί οι αριθμοί προσφέρουν ένα σχετικό
μέτρο για συγκρίσεις, να θυμάστε πως η αξία της τιμής μιας
μετοχής μπορεί να διακυμαίνεται σημαντικά, με βάση τον
αριθμό των μετοχών που βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά
την αρχική δημόσια προσφορά (IPO).
Τα διαθέσιμα ιδιωτικά κεφάλαια (private equity) για
συγχωνεύσεις και εξαγορές, όπως θα ανέμενε κανείς, επλήγησαν σοβαρά από την πιστωτική κατάρρευση του ΙουλίουΑυγούστου του 2007. Το 2006, για παράδειγμα, οι συμφωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο προσέγγισαν τα ανώτατα
επίπεδα των ετών 1999 και 2000 (που άγγιξαν τα $4 τρις
παγκοσμίως), ενώ ο Απρίλιος του 2007 είδε να ολοκληρώνονται συμφωνίες ύψους $695 δις, και πάλι σύμφωνα με τη
Wall Street Journal και την Dealogic. Τον Αύγουστο αυτό
το μέγεθος μειώθηκε κατακόρυφα φθάνοντας τα $222 δις
ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης των αγορών, η οποία ξεκίνησε στα μέσα Ιουλίου.
Μπορούμε να δούμε ακριβώς πόσο γρήγορα μπορούν
να αλλάξουν οι «διαθέσεις» των κεφαλαιαγορών. Αν αναλογιστείτε ότι σε περιόδους άνθησης των αγορών κεφαλαίων απαιτούνται 6 με 12 μήνες για την άντληση χρημάτων για μια νέα επιχείρηση ή την εξαγορά μιας επιχείρησης,
μπορείτε να κατανοήσετε πόσο εύκολα στη διάρκεια αυτής
της κοπιώδους προσπάθειας άντλησης κεφαλαίων, η «διάθεση» των χρηματαγορών μπορεί να αναστραφεί!
Μια από τις πιο δύσκολες αποφάσεις για τους ιδρυτές
είναι το αν θα πουλήσουν μετοχικά μερίδια, προκειμένου
να επιταχύνουν τη διαδικασία δημιουργίας αξίας. Η γραμμή
«Ποσοστό (%) της εταιρείας υπό ιδιοκτησία κατά την αρχική δημόσια προσφορά (IPO)» δείχνει πως έως τη χρονική
στιγμή που η εταιρεία θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο, οι
ιδρυτές πιθανόν να έχουν πουλήσει το 70% με 80% ή και
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Ορισμένοι Φορείς Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων και
Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα
1. JEREMIE (Joint European Resources for Small
and Medium-sized Enterprises-Κοινοί Ευρωπαϊκοί πόροι για τις πολύ μικρές έως μεσαίες επιχειρήσεις)
Η πρωτοβουλία JEREMIE έχει ως στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που
επιθυμούν να επενδύσουν στην καινοτομία και αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), που ανήκει στον
Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Μέσω
της πρωτοβουλίας οι χώρες μέλη της Ε.Ε. μπορούν
διαμέσου των εθνικών και περιφερειακών Διαχειριστικών Αρχών τους να χρησιμοποιήσουν μέρος των
ενισχύσεων που λαμβάνουν από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε. προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η πρωτοβουλία JEREMIE
υλοποιείται μέσω ενός ταμείου ανακυκλούμενων πιστώσεων («Ταμείου Χαρτοφυλακίου» /Holding Fund)
με διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.
Ο διαχειριστής του Holding Fund, μεταξύ άλλων,
συνθέτει τις προδιαγραφές για τα Επιχειρησιακά Σχέδια και επιλέγει και τους Ενδιάμεσους Οργανισμούς
(χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) για τη χορήγηση των
ενισχύσεων στις επιχειρήσεις. Η πρωτοβουλία προωθεί τριών μορφών χρηματοδοτικά εργαλεία. Πρώτον,
προβλέπει τη χορήγηση δανείων ύψους έως 500.000
σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Οι Ενδιάμεσοι
Οργανισμοί (συνεργαζόμενες τράπεζες) συνεισφέρουν αντίστοιχο με τη δημόσια δαπάνη ποσό, ενώ
χορηγείται και μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με την
αγορά. Δεύτερον, προβλέπει τη χορήγηση μικροπιστώσεων (microfinance) ύψους έως 25.000 σε πολύ
μικρές επιχειρήσεις. Και σε αυτήν την περίπτωση οι
ενδιάμεσοι οργανισμοί (συνεργαζόμενες τράπεζες)
συνεισφέρουν αντίστοιχο ποσό με τη δημόσια δαπάνη, ενώ χορηγείται και μειωμένο επιτόκιο σε σχέση
με την αγορά. Τρίτον, προβλέπει τη χορήγηση κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών. Σκοπός είναι
η δημιουργία εργαλείων με στόχο την επένδυση σε
νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) ή νέες εταιρείες πρώιμου σταδίου (early stage) που δραστηριοποιούνται
πάνω στην τεχνολογική καινοτομία. Επίσης, στόχος
είναι και η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων. Να υπογραμμιστεί πως πρόκειται για επιστρεπτέες ενισχύσεις
και όχι επιχορηγήσεις. (www.antagonisikotita.gr)
Στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας JEREMIE έχουν δημιουργηθεί τέσσερα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (Jeremie Funds), τα οποία είναι: το Elikonos JEREMIE S.C.A. SICAR, το Odyssey

JEREMIE Partners S.C.A. SICAR, το
JEREMIE Openfund II VC Mutual
Fund και το Piraeus JEREMIE Tech Catalyst VC
Mutual Fund. Ουσιαστικά από τις αρχές του 2013
μέχρι τις αρχές του 2015 αυτά τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών έχουν επενδύσει €21 εκατ.,
πραγματοποιώντας 37 επενδύσεις σε 34 μικρές και
μεσαίες νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) και επιχειρήσεις πρώιμου/αρχικού σταδίου (early stage), που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (κλάδος ICT). Επιπλέον,
έχουν δημιουργηθεί 300 νέες θέσεις εργασίας. Να
σημειωθεί πως τα τέσσερα κεφάλαια ακολουθούν
μια διαφορετική επενδυτική προσέγγιση. Από τη μία
πλευρά, το PJ Tech Catalyst Fund και το OpenFund
II εστιάζουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), ενώ
το Odyssey και το Elikonos εστιάζουν σε εταιρείες
που βρίσκονται στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης. Σε
κάθε περίπτωση, βασικές παραμέτρους αποτελούν η
τεχνολογική καινοτομία και ο εξωστρεφής προσανατολισμός.
Τα τέσσερα funds διαθέτουν συνολικά κεφάλαια
περίπου €70 εκατ. για επενδύσεις στην ελληνική τεχνολογική αγορά, με τα €55 εκατ. να προέρχονται
από το πρόγραμμα JEREMIE και τα υπόλοιπα να είναι
ιδιωτικά κεφάλαια από τα funds που συμμετέχουν. Το
70% αυτών των κεφαλαίων θα πρέπει να έχει επενδυθεί έως τα τέλη του 2015, σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος. Μέχρι το τέλος του 2015,
θα πρέπει να έχουν επενδύσει €30 εκατ. σε καινοτόμες ιδέες, νεοφυείς εταιρείες και νεοϊδρυόμενες
εταιρείες στο χώρο των τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών. Το υπόλοιπο 30% προορίζεται να
χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις “συνέχειας” (follow
up investments) σε εταιρείες, όπου έχουν ήδη επενδύσει, με έναν χρονικό ορίζοντα επτά ετών. Επίσης,
το πρόγραμμα προβλέπει πως κάθε fund θα πρέπει
να επενδύσει το 50% των διαθέσιμων για χρηματοδότηση κεφαλαίων του σε επιχειρήσεις με έδρα εκτός
Αθήνας.
Τα κεφάλαια του JEREMIE δεν αποτελούν επιδότηση, αλλά ουσιαστικά επένδυση με στόχο την επίτευξη
απόδοσης, όταν το fund αποεπενδύσει είτε μέσω της
πώλησης της συμμετοχής του στην επιχείρηση είτε
μέσω της εισαγωγής της επιχείρησης σε χρηματιστήριο. Οι μικρές και μεσαίες νεοφυείς εταιρείες και οι
εταιρείες σε αρχικά στάδια ανάπτυξης, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών έχουν τη δυνατότητα να λάβουν
χρηματοδότηση με αντάλλαγμα ένα μέρος του μετοχικού κεφαλαίου τους.

Εξασφαλίζοντας Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών και Αναπτυξιακά Κεφάλαια

Σύνοψη Κεφαλαίου
• Κλειδί στην κατανόηση των κινήτρων και των απαιτήσεων είναι η αντίληψη των κεφαλαιαγορών ως μιας
τροφικής αλυσίδας, η οποία αναζητά εταιρείες για να
επενδύσει σε αυτές.
• Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να καθορίσουν την ανάγκη
για εξωτερικούς επενδυτές, αν επιθυμούν εξωτερικούς
επενδυτές και, αν ναι, ποιους.
• Οι αγορές κεφαλαίων περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα
ιδιωτών επενδυτών, από επιχειρηματικούς αγγέλους μέχρι επενδυτές κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών.
• Η αναζήτηση κεφαλαίων μπορεί να είναι πολύ χρονο-

βόρα και συχνά είναι πιο σημαντικό το από ποιον εξασφαλίζονται τα χρήματα παρά το ύψος τους.
• Λέγεται πως το μόνο πράγμα που είναι πιο δύσκολο να
αποσπάσετε από έναν επενδυτή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών από το «ναι» του είναι το «όχι» του.
• Έπειτα από πολλά χρόνια κάμψης των χρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα, ίσως υπάρχει μια ελπίδα δειλής ανάκαμψης στα τέλη του 2014-αρχές του 2015. Αν αυτή
η ελπίδα επαληθευθεί, θα αυξηθεί και ο αριθμός των
διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης. Οι επιχειρηματίες που γνωρίζουν τι και ποιον να αναζητήσουν –και να
προσέξουν– αυξάνουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους.

Ερωτήσεις Μελέτης
1. Τι εννοείται με το καθένα από τα παρακάτω και γιατί
αυτά είναι σημαντικά: προστατέψτε τις μετοχές σας,
άγγελοι, κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, αποτίμηση, ενδελεχής μελέτη (due diligence), αρχική δημόσια προσφορά (IPO), ενδιάμεση χρηματοδότηση
(mezzanine), ιδιωτική τοποθέτηση και πρόγραμμα αγοράς μετοχών από τους εργαζομένους (ESOP).
2. Τι αναζητά κανείς σε έναν επενδυτή και γιατί;
3. Πώς μπορούν να προετοιμαστούν οι ιδρυτές για την
ενδελεχή μελέτη (due diligence) και τη διαδικασία αξιολόγησης;
4. Περιγράψτε τη διαδικασία επένδυσης του κεφαλαίου

επιχειρηματικών συμμετοχών και τις επιπτώσεις της για
την άντληση κεφαλαίων.
5. Οι περισσότεροι επενδυτές κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών λένε πως υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα, τα οποία κυνηγούν πολύ λίγες συμφωνίες. Γιατί
συμβαίνει αυτό; Πότε συμβαίνει αυτό; Γιατί και πότε θα
επαναληφθεί;
6. Ποιες άλλες πηγές κεφαλαίων είναι διαθέσιμες και πώς
μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές;
7. Εξηγήστε την τροφική αλυσίδα των κεφαλαιαγορών
και τις επιπτώσεις της για τους επιχειρηματίες και τους
επενδυτές.

Διαδικτυακές Πηγές για το Κεφάλαιο 14
http://ec.europa.eu/small-business/finance/index_
el.htm. Η ευρωπαϊκή πύλη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
η οποία δίνει πληροφορίες για τις δυνατότητες χρηματοδότησης.
http://www.antagonistikotita.gr/pep/index.asp. Διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
με πληροφορίες για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών.
http://www.epixeiro.gr. Ιστοσελίδα για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα με χρήσιμες πληροφορίες για χρηματοδότηση, στρατηγική, λειτουργία κ.ά. μιας νεοφυούς επιχείρησης.

http://www.businesspartners.com Η Business Partners
αποτελεί μια παγκόσμια διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία συνδέει επιχειρηματίες, επιχειρήσεις πρώιμου σταδίου και εδραιωμένες επιχειρήσεις με επιχειρηματικούς αγγέλους (angel
investors), κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, εταιρικούς
επενδυτές, πιθανούς συνεργάτες και δεδομένα στόχων για
συγχωνεύσεις και εξαγορές.
http://www.nvca.org Ο οργανισμός National Venture Capital Association.
http://www.vcjnews.com/ Η διαδικτυακή εκδοχή του περιοδικού Venture Capital Journal.
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Η Συμφωνία: Αποτίμηση,
Δομή/Διάρθρωση και Διαπραγμάτευση

Η Τέχνη και η Δεξιοτεχνία της
Αποτίμησης (Valuation)
Οι ιδιωτικές αγορές (private markets), από τις οποίες χρηματοδοτούνται οι νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups), είναι
πολύ διαφορετικές από τις δημόσιες/επίσημες αγορές (public markets), όπου οι επιχειρήσεις αποτιμώνται με καθιερωμένους τρόπους/μεθόδους.

Πόσο Αξίζει η Επιχείρηση;
Στην περίπτωση των ιδιωτικών αγορών, όπου οι νεοφυείς
επιχειρήσεις αποτιμώνται και χρηματοδοτούνται, δεν υπάρχει ισοδύναμο μιας δημόσιας αγοράς, ώστε η εταιρεία να
γνωρίζει την αξία της ή να διαθέτει εύκολη πρόσβαση σε
κεφάλαια. Αυτό οφείλεται σε ένα πλήθος παραγόντων, που
στο σύνολό τους συνδέονται με τον κίνδυνο που κάθε νέα
εταιρεία ενέχει. Μόλις μια εταιρεία έχει ξεπεράσει αυτούς
τους παράγοντες κινδύνου έπειτα από ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, ο κίνδυνος μειώνεται σημαντικά και η εταιρεία
είναι σε θέση να διαπραγματεύεται στις αγορές μετοχών.

Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Αξίας
Η αξία/αποτίμηση μιας ιδιωτικής εταιρείας καθορίζεται από
τον κίνδυνό της σε σχέση με την πιθανή απόδοση. Για παρόμοιες εταιρείες, όσο χαμηλότερος είναι ο κίνδυνος τόσο
υψηλότερη είναι η αποτίμηση και τόσο ευκολότερη αλλά
και χαμηλότερου κόστους είναι η χρηματοδότηση. Οι πα-

ράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν τα έσοδα, τα έξοδα και
τα κέρδη, την ταμειακή ροή (cash flow), το ποσό των διαθέσιμων κεφαλαίων στον ισολογισμό, την ποιότητα των
πελατών, το ρυθμό αύξησης των εσόδων και μια μυριάδα
άλλων παραγόντων, οι οποίοι μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον κλάδο.

Μια θεωρητική Προσέγγιση
Ο Kαθορισμός ενός Εύρους Αποδεκτών Αποτιμήσεων Αντί του Υπολογισμού Ενός Αριθμού

Η αποτίμηση μιας ιδιωτικής εταιρείας δεν ακολουθεί μια
καθιερωμένη μεθοδολογία. Υπάρχουν δεκάδες θεωρητικές
μέθοδοι που μπορούν να εφαρμοστούν, όμως στην περίπτωση μιας ιδιωτικής εταιρείας που αντλεί χρήματα, η μόνη
αποτίμηση που έχει σημασία είναι η τιμή στην οποία οι
επενδυτές είναι πρόθυμοι να επενδύσουν. Συχνά μπορούν
να γίνουν προσεγγίσεις με την εξέταση ισοδύναμων επιχειρήσεων ανά κλάδο, οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Για παράδειγμα, οι εταιρείες λογισμικού συνήθως
διαπραγματεύονται σε ένα πολλαπλάσιο των εσόδων τους,
αντανακλώντας το γεγονός πως η αύξηση των εσόδων είναι σημαντικότερη από την κερδοφορία, η οποία μπορεί να
αυξηθεί ή να μειωθεί με την αύξηση των εσόδων. Εναλλακτικά, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις τιμολογούνται συνήθως
ως ένα πολλαπλάσιο των κερδών προ τόκων, φόρων και
αποσβέσεων (EBITDA), μέθοδος που ουσιαστικά αφαιρεί
τις αποσβέσεις και αποτιμά τη συμφωνία με βάση τις ταμειακές ροές της. Αυτές αποτελούν τις βασικές μεθόδους εκκίνησης, προκειμένου να καθοριστεί το εύρος αποτίμησης
για μια ιδιωτική συμφωνία.
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Σύνοψη Κεφαλαίου
• Σπάνια διεξάγεται μια «δίκαιη μάχη» μεταξύ των χρηστών των κεφαλαίων (επιχειρηματίες) και των παρόχων
των κεφαλαίων (επενδυτές). Οι επιχειρηματίες πρέπει να
είναι προετοιμασμένοι μαθαίνοντας τον τρόπο με τον
οποίο οι αγορές κεφαλαίων καθορίζουν τον κίνδυνο
της αποτίμησης.
• Χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι αποτίμησης,
προκειμένου να καταλήξουμε στην αξία μιας επιχείρησης, με τη μέθοδο του κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών να είναι η πιο συνηθισμένη.
• Οι επενδυτές προτιμούν να πραγματοποιούν τις δεσμεύσεις κεφαλαίων τους σε στάδια. Έτσι, διαχειρίζονται και περιορίζουν τον κίνδυνο και διατηρούν τις επιλογές τους να επενδύσουν περαιτέρω ή να διακόψουν.
• Υπάρχουν πολλές πιθανές συγκρούσεις μεταξύ των
χρηστών και των παρόχων των κεφαλαίων και αυτές

απαιτούν ορθή διαχείριση. Οι οικονομικές συνέπειες
μπορεί να αξίζουν εκατομμύρια για τους ιδρυτές.
• Οι επιτυχημένες συμφωνίες χαρακτηρίζονται από προσεκτική σκέψη και ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ μιας
σειράς σημαντικών ζητημάτων.
• Η δομή/διάρθρωση της συμφωνίας μπορεί να οικοδομήσει ή να καταστρέψει μια κατά τα άλλα υγιή επιχείρηση και ο «διάβολος κρύβεται πάντα στις λεπτομέρειες».
• Η διαπραγμάτευση της συμφωνίας αποτελεί τόσο τέχνη
όσο και επιστήμη και μπορεί επίσης να οικοδομήσει ή
να καταστρέψει τη σχέση.
• Ο επιχειρηματίας έρχεται αντιμέτωπος με πολλές στρατηγικές, νομικές και άλλες «παγίδες» κατά τη διάρκεια
του κύκλου άντλησης των κεφαλαίων και απαιτούνται
επίγνωση και ικανότητα για την αντιμετώπισή τους.

Ερωτήσεις Μελέτης
1. Γιατί μπορεί να υπάρχουν τόσο μεγάλες διακυμάνσεις
στις αποτιμήσεις που κάνουν οι επενδυτές και οι ιδρυτές στις επιχειρήσεις;
2. Ποιοι είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες της αποτίμησης;
3. Καθορίστε και εξηγήστε γιατί τα παρακάτω είναι σημαντικά: μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας, εσωτερικός
βαθμός απόδοσης (IRR), απαιτούμενο μερίδιο ιδιοκτησίας από τον επενδυτή, προεξοφλημένη ταμειακή
ροή (DCF), δομή/διάρθρωση της συμφωνίας και «παγίδες» κατά την άντληση κεφαλαίων.

6. Πόσο αξίζει μια επιχείρηση; Εξηγήστε τη θεωρία και
την πραγματικότητα της αποτίμησης.
7. Τι είναι ένας «καθοδικός/πτωτικός» γύρος χρηματοδότησης («cram-down» round);
8. Ποιες είναι μερικές από τις εγγενείς συγκρούσεις μεταξύ των επενδυτών και των επιχειρηματιών και πώς και
γιατί μπορούν να επηρεάσουν τις πιθανότητες επιτυχίας μιας επιχείρησης;
9. Ποια είναι τα πιο σημαντικά ερωτήματα και τα ζητήματα
που θα πρέπει να εξετάσετε κατά τη δόμηση/διάρθρωση μιας συμφωνίας; Γιατί;

4. Εξηγήστε πέντε διαδεδομένες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση μιας εταιρείας και τις
δυνάμεις και τις αδυναμίες τους, με δεδομένες τις βασικές υποθέσεις που τις διέπουν.

10. Ποια ζητήματα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης σε μια επιχειρηματική επένδυση και
γιατί είναι σημαντικά;

5. Τι είναι μια σταδιακή δέσμευση κεφαλαίου (staged
capital commitment) και γιατί είναι σημαντική;

11. Ποιες είναι οι παγίδες στην άντληση κεφαλαίων και
γιατί ορισμένες φορές οι επιχειρηματίες αποτυγχάνουν να τις αποφύγουν;
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http://www.valuationresources.com/ Η παρούσα ιστοσελίδα είναι ένας οδηγός δωρεάν πληροφοριών σχετικών με
την αποτίμηση των επιχειρήσεων, την κλαδική πληροφόρηση,

την παροχή οικονομικών στοιχείων και πολύ περισσότερα.
http://www.nacva.com/ O οργανισμός National Association of Certified Valuation Analysts.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εξασφάλιση Δανειακών Κεφαλαίων

2007: Τα Δάνεια Μειωμένης
Εξασφάλισης Βυθίζουν
τις Πιστωτικές Αγορές
Το καλοκαίρι του 2007 σηµειώθηκε κάτι το απροσδόκητο. Η οικονοµία βίωνε την πιο παρατεταµένη περίοδο επέκτασης στην ιστορία, χωρίς ούτε καν µια διόρθωση της
τάξης του 10% στις αγορές µετοχών – µια περίοδο που
τον Οκτώβριο του 2007 συµπλήρωνε 71 µήνες, 12 µήνες
περισσότερους από το προηγούµενο ρεκόρ των 64 µηνών
στην πενταετία 1982-1987. Η έκρηξη της αγοράς ακινήτων που διαδέχθηκε την κατάρρευση της αγοράς µετοχών
µετά το 2000 και την οικονοµική ανάκαµψη µετά την 11η
Σεπτεμβρίου του 2001 πλησίαζε στο τέλος της. Τα επικίνδυνα δάνεια µειωµένης εξασφάλισης (subprime) είχαν
πυροδοτήσει µια νέα εκδοχή της «παράλογης ευφορίας»
(irrational exuberance), που ώθησε το δανεισµό και τις
τιµές των οικιστικών ακινήτων σε µη διατηρήσιµα επίπεδα.
Σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα, που ξεκίνησε στα µέσα Ιουλίου, το πάρτι είχε λάβει τέλος, µε τεράστιο αντίκτυπο για
το σύνολο του πιστωτικού και του τραπεζικού συστήµατος.
Ακολούθησε κρίση ρευστότητας· οι τράπεζες απλώς δε διέθεταν επαρκή ταµειακά διαθέσιµα για να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους. Όπως και το 1987, η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed) παρενέβη για
να χορηγήσει δάνεια στο τραπεζικό σύστηµα, προκειµένου
να αποτρέψει τη βάθυνση της κρίσης. Το Σεπτέµβριο του
2007 προκάλεσε έκπληξη µειώνοντας το οµοσπονδιακό
προεξοφλητικό επιτόκιο κατά 50 µονάδες βάσης για πρώτη φορά σε µια τετραετία, ενώ νέες µειώσεις αναµένονταν

στις αρχές του 2008. Στόχος της Fed ήταν να αµβλύνει την
ύφεση στην αγορά κατοικίας και να αποτρέψει µια ευρύτερη
οικονοµική ύφεση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο δανεισµός
προς τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις διατηρήθηκε σε πολύ
χαµηλά επίπεδα στο µεγαλύτερο µέρος του 2011 και άρχισε να ανακάμπτει μετά το 2013-2014.

Ένα κυκλικό υπόδειγμα:
Σκιές της περιόδου 1990-1993
Κάθε φορά που σηµειώνεται µια τέτοια πιστωτική κρίση,
προκαλεί απώλειες σε ολόκληρη την οικονοµία. Αφενός, τα
τεράστια προβλήµατα ρευστότητας των καταναλωτών και οι
αθετήσεις δανείων εξανεµίζουν τη δαπάνη για κατανάλωση, που διαµορφώνεται στο 70% του συνόλου της οικονοµίας. Αφετέρου, οι τράπεζες σταµατούν το δανεισµό· και
όταν δανείζουν, αυξάνονται σηµαντικά οι απαιτήσεις τους
σε ίδια κεφάλαια – από 10% σε 25% στις περισσότερες περιπτώσεις.
Για τους επιχειρηµατίες και τους επενδυτές τους, η επώδυνη πιστωτική κρίση και η στασιµότητα στις αγορές µετοχών κατά την περίοδο 1990-1993 έδωσαν τη θέση τους
στις πιο ανθηρές κεφαλαιαγορές της παγκόσμιας ιστορίας,
καθώς πλησιάζαµε στο τέλος της χιλιετίας. Τα επιτόκια έπεσαν σε ιστορικά χαµηλά, ενώ το πιστωτικό περιβάλλον
ήταν πολύ πιο φιλικό θυµίζοντας τις µεθυστικές ηµέρες
πριν από το κραχ του 1987. Η διαθεσιµότητα τραπεζικών
δανείων και ο ανταγωνισµός µεταξύ τραπεζών αυξήθηκαν
εντυπωσιακά σε σχέση µε τις υποτονικές ηµέρες των αρχών
της δεκαετίας του 1990.

Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον συνάδελφό τους στο Babson College και παλιό τους φίλο, κ. Leslie Charm, για τη σημαντική
συνεισφορά του στην αναθεώρηση αυτού του κεφαλαίου.
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Χρήσιμες Διαδικτυακές Πηγές για το Κεφάλαιο 16
http://www.aba.com/default.htm American Bankers
Association.
http://federalreserve.gov/ Board of Governors of the

Federal Reserve System.
http://research.kauffman.org Η ερευνητική πύλη του
Ewing Marion Kauffman Foundation.

Αναζήτηση Wiki-Google
Δοκιµάστε αυτές τις λέξεις και φράσεις-κλειδιά:
Μόχλευση (leverage)
πρακτόρευση επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring)
πηγές δανειακών κεφαλαίων: βραχυπρόθεσµες, µακροπρόθεσµες
τραπεζική σχέση (banking relationship)

προσωπική εγγύηση (personal guarantee)

δανειοδοτική απόφαση (lending decision)
όροι δανείου (loan covenants)
απόρριψη δανείου (loan rejection)
εξασφάλιση δανείου (obtaining a loan)

Για την Εξάσκηση του Μυαλού (Mind Stretchers)
Έχετε υπόψη;
1. Είστε παντρεµένος/η σχεδόν 30 χρόνια και αγαπάτε
τον/τη σύζυγο και την οικογένειά σας. Εξαιτίας µιας
πιστωτικής κρίσης αθετείτε τις υποχρεώσεις αποπληρωµής των δανείων σας και οι δανειστές σάς διαγράφουν χρέη ύψους $50 εκατ. Η εφορία σάς λέει ότι της
χρωστάτε $15 εκατ. Οι δικηγόροι σάς λένε ότι πρέπει
να πάρετε διαζύγιο για να προστατεύσετε άλλα περιουσιακά στοιχεία. Τι θα κάνατε;

2. Γιατί είναι τόσο επιφυλακτικός απέναντι στη µόχλευση
ο Γουόρεν Μπάφετ (ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου);
3. Μπορείτε να υπολογίσετε τη δυνατότητα δανεισµού
του προτεινόµενου επιχειρηµατικού σας σχήµατος σε
τρία µε τέσσερα έτη από σήµερα, αν επιτύχει θετικές
ταµειακές ροές και κερδοφορία;
4. Μπορείτε να προβλέψετε ποια θα είναι η επόµενη πιστωτική κρίση µετά το χάος του 2007 στην αγορά δανείων µειωµένης εξασφάλισης; Ποια σηµάδια θα µπορούσατε να αναζητήσετε;

ΜΕΡΟΣ

V

Από την Εκκίνηση
και Πέρα

Υ

πό συνθήκες ραγδαίας ανάπτυξης, οι επιχειρηµατίες αντιµετωπίζουν ασυνήθιστες προκλήσεις καθώς οι εταιρείες τους µεγαλώνουν και διαφορετικά είδη διοικητικών ικανοτήτων είναι κρίσιμα για την
επιτυχία.
Οι επιχειρηµατίες αντιµετωπίζουν τεράστιες πιέσεις,
καθώς και σωµατική και συναισθηµατική καταπόνηση
κατά τη διάρκεια της ραγδαίας ανάπτυξης των εταιρειών
τους.

Όσοι διαθέτουν προσωπική επιχειρηµατική στρατηγική, είναι υγιείς, έχουν βάλει τη ζωή τους σε τάξη και
γνωρίζουν πού πρόκειται να εμπλακούν αποδίδουν καλύτερα από τους υπόλοιπους.
Ανάµεσα στις τόσο ενδιαφέρουσες όσο και δύσκολες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν –και µπορούν να
ξεπεράσουν µε επιτυχία– οι επιχειρηµατίες, καμία δε
δίνει µεγαλύτερη χαρά από µια επιτυχημένη συγκοµιδή/
πώληση της εταιρείας (harvest).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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Επικεφαλής της Ταχείας Ανάπτυξης,

των Κρίσεων και της Ανάκαμψης

Eπινοώντας Νέα Οργανωσιακά
Παραδείγματα

εργαζοµένους και στη διατήρηση του ελέγχου, ενθαρρύνοντας παράλληλα καινοτόμες δράσεις που οδηγούν στην
ανάπτυξη της επιχείρησης.

Στην αρχή αυτού του βιβλίου είδαµε πώς οι ευέλικτες επιχειρηµατικές/νεοφυείς εταιρείες µπορούν να ξεπεράσουν
τους εταιρικούς κολοσσούς εκµεταλλευόµενες νέες ευκαιρίες στην αγορά.
Χάρη στον καινοτόμο και ανταγωνιστικό χαρακτήρα
τους, οι επιχειρηµατικές εταιρείες εγκατέλειψαν τις οργανωσιακές πρακτικές και δοµές που χαρακτήριζαν τους βιοµηχανικούς κολοσσούς από τη µεταπολεµική περίοδο µέχρι
τη δεκαετία του 1990. Ό,τι στερούνταν αυτοί οι µεγαλύτερου µεγέθους οργανισµοί από πλευράς δηµιουργικότητας
και ευελιξίας το αναπλήρωναν µε τη δοµή, την ιεραρχία και
τις διοικητικές τεχνικές τους.

Οι Βέλτιστες Πρακτικές των
Εταιρειών Υψηλής Ανάπτυξης1

Οι επιχειρηματικοί ηγέτες δεν είναι
διαχειριστές ή mάνατζερ
Στην επιχείρηση που µεγαλώνει, οι ιδιοκτήτες-επιχειρηµατίες
επικεντρώνονται στην αναγνώριση και στην επιλογή ευκαιριών, στην κατανοµή πόρων, στην παροχή κινήτρων στους

1

Στο Κεφάλαιο 3 εξετάσαµε συνοπτικά τις έρευνες που
έχουν γίνει σχετικά µε τις εταιρείες υψηλής ανάπτυξης για
να προσδιορίσουµε τις βέλτιστες πρακτικές τους. Τώρα
πιθανώς θα δείτε αυτές τις έρευνες µε άλλο µάτι. Καθώς
εξετάζουµε αυτούς τους τέσσερις τοµείς της διοικητικής
πρακτικής –µάρκετινγκ, χρηµατοδότηση, µάνατζµεντ και
προγραµµατισµός– µπορούµε να διακρίνουµε την πρακτική
πλευρά του τρόπου µε τον οποίο οι επιχειρηµατίες υψηλής
ανάπτυξης αναζητούν ευκαιρίες, επινοούν, διαχειρίζονται
και ενορχηστρώνουν τις χρηµατοοικονοµικές τους στρατηγικές, δηµιουργούν οµάδες όπου οι αποφάσεις λαµβάνονται συνεργατικά και σχεδιάζουν στρατηγικές µε όραµα,
σαφήνεια και ευελιξία. Προφανώς η ραγδαία ανάπτυξη είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο απαιτεί επιχειρηµατική νοοτροπία και ικανότητες.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Ed Marram, επιχειρηματία, εκπαιδευτικό και φίλο, για την δέσμευση ζωής του στη μελέτη και στην καθοδήγηση
αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων και το ότι μοιράστηκε αυτή του τη γνώση με τους συγγραφείς του βιβλίου. Ο Ed είναι πρώην διευθυντής του
Arthur M. Blank Center for Entrepreneurship στο Babson College.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Ernst & Young LLP και στο Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership για την άδεια τους να συμπεριληφθεί
η σύνοψη της έρευνάς τους εδώ.

Επικεφαλής της Ταχείας Ανάπτυξης, των Κρίσεων και της Ανάκαμψης
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http://www.churchillclub.org Το Churchill Club είναι το
κορυφαίο επιχειρηµατικό και τεχνολογικό φόρουµ της Σίλικον Βάλεϊ. Ο συγκεκριµένος µη κερδοσκοπικός οργανισµός
µε 5.000 µέλη έχει αποκτήσει φήµη για τα δυναµικά και επίκαιρα προγράµµατά του, µε τη συµµετοχή CEO της Σίλικον
Βάλεϊ, ανερχόµενων στελεχών και ηγετών εθνικών επιχειρήσεων.
www.finance.yahoo.com Χρηµατιστηριακές ειδήσεις και
µηχανή αναζήτησης.

www.findlaw.com Εκτενής οδηγός σε νοµικές βιβλιογραφικές πηγές.
http://www.law.cornell.edu/wex/index.php/Bankruptcy
Πληροφορίες σχετικά µε πτωχεύσεις και πηγές νοµικής βιβλιογραφίας από τη νοµική σχολή του Cornell University.
www.turnaround.org The Turnaround Management Association.
http://www.export.gov/ Εµπορική ενηµέρωση και ένας
προς έναν βοήθεια για νέα και καθιερωµένα διεθνή επιχειρηµατικά σχήµατα.

Για την Εξάσκηση του Μυαλού (Mind Stretchers)
Έχετε υπόψη;
1. Πολλοί µεγάλοι οργανισµοί προσπαθούν πλέον να
επανεφεύρουν τους εαυτούς τους. Ποια θα είναι η µεγαλύτερη πρόκληση στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας
και γιατί;

πωλήσεις του υπόλοιπου κλάδου των ηλεκτρονικών
υπολογιστών. Γιατί και πώς ενεπλάκη η IBM σε τόσο
µεγάλες περιπέτειες 10 έτη αργότερα;
4. Μιλήστε πρόσωπο µε πρόσωπο µε έναν επιχειρηµατία
που έχει προσωπικές δανειακές εγγυήσεις και έχει βιώσει μια πτώχευση. Τι διδάχθηκε από όλα αυτά;

2. Πόσο γρήγορα πρέπει να αναπτύσσεται µια εταιρεία;
Πόσο γρήγορο είναι το «πάρα πολύ γρήγορα» από οργανωσιακή και χρηµατοοικονοµική άποψη;

5. Μπορεί, άραγε, η Google να γίνει προβληµατική εταιρεία; Πότε και γιατί;

3. Τη δεκαετία του 1970 η IBM εµφάνιζε στον ισολογισµό
της ταµειακά διαθέσιµα µεγαλύτερα από τις συνολικές

6. Στον ιδανικό κατά εσάς κόσµο, πώς θα περιγράφατε
πώς είναι να ζει και να εργάζεται κανείς στον τέλειο επιχειρηµατικό οργανισµό;
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Η Οικογένεια ως Επιχειρηματίας

Οικογένειες, Επιχειρηματικότητα
και το Μοντέλο Timmons
Η ένταση ανάµεσα στις διάφορες γενιές µιας οικογένειας
µπορεί συχνά να σχετίζεται µε την προσπάθεια των επιθετικών νεότερων ηλικιακά στελεχών να διερευνήσουν νέες
και συναρπαστικές ευκαιρίες, τη στιγµή που το γηραιότερο στέλεχος επιζητεί τη διατήρηση της ίδιας πορείας που
δηµιούργησε τον οικογενειακό πλούτο. Ο ελληνικός λαός
συχνά λέει ότι συνήθως η πρώτη γενιά δημιουργεί μια επιχείρηση, η δεύτερη τη διατηρεί και η τρίτη την οδηγεί στη
χρεοκοπία. Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι να βοηθήσει
τις οικογένειες, καθώς και όσους συνεργάζονται µε οικογένειες, να κατανοήσουν ότι η αναγνώριση ευκαιριών και
η τήρηση ισορροπιών συµβάλλουν στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της οικογένειας. Ενθαρρύνοντας τη συζήτηση
ρωτάµε «Ποια είναι η µεγαλύτερη ευκαιρία;» και «Τηρούνται οι ισορροπίες µεταξύ ευκαιρίας, οµάδας και πόρων;»
Οι οικογένειες διαθέτουν ειδικές γνώσεις, εµπειρίες και συχνά πόρους που αποφέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Φιλοδοξία µας είναι να αξιοποιήσουµε αυτούς τους
ειδικούς παράγοντες για να δηµιουργήσουµε ένα «οικογενειακό» πλεονέκτηµα που παράγει αξία.

Οικοδομώντας
Οικογενειακές Κληρονομιές
Επιχειρηματικότητας1
Όταν ακούµε τη φράση οικογενειακή επιχείρηση, οι εικόνες
υπερεπιτυχηµένων επιχειρηµατιών συνήθως δεν είναι το
πρώτο πράγμα που περνά από το μυαλό μας. Πιο συχνά
µας έρχεται στο νου κάποιο µικρό οικογενειακό µαγαζάκι
ή οι µεγάλοι οικογενειακοί επιχειρηµατικοί καβγάδες που
έχουν προοπτικές για τηλεοπτικές εκποµπές τύπου reality.
Οι οικογενειακές επιχειρήσεις μπορεί να επικεντρώνονται
στην εξυπηρέτηση τοπικών αγορών, στη διατήρηση του
τρόπου ζωής της οικογένειας ή στην παροχή εργασίας στα
µέλη της. Συχνά σπαράσσονται από συγκρούσεις εξαιτίας
της οικογενειακής δυναµικής, πνίγονται από το νεποτισµό ή
περιορίζονται από το συντηρητικό προφίλ κινδύνου τους.
Όµως αυτές οι καταστάσεις πρέπει να σταθµίζονται µε
την αντίστοιχη αλήθεια ότι οι οικογένειες αποτελούν την
κυρίαρχη µορφή επιχειρηματικού οργανισµού παγκοσµίως
και παρέχουν στην επιχειρηµατική οικονοµία περισσότερους πόρους από κάθε άλλη πηγή. Πρέπει να προσέχουµε
να µην παρασυρόµαστε από στερεότυπα είτε για την οικογενειακή επιχείρηση είτε για τους επιχειρηµατίες, τα οποία

Οι έννοιες και τα μοντέλα που παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο βασίζονται στην έρευνα και τα γραπτά του Timothy Habbershon και
των συνεργατών του, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων των T. G. Habbershon και M. L. Williams, “A Resource Based Framework for
Assessing the Strategic Advantages of Family Firms,” Family Business Review 12 (1999), pp. 1–25· T. G. Habbershon, M. Williams, και I.
C. MacMillan, “A Unified Systems Perspective of Family Firm Performance,” Journal of Business Venturing 18, no. 4 (2003), pp. 451–65
και T. G. Habbershon και J. Pistrui, “Enterprising Families Domain: Family-Influenced Ownership Groups in Pursuit of Transgenerational
Wealth,” Family Business Review 15, no. 1 (2002), pp. 223–37.
1

Πρωτογενή οικονομικά στοιχεία, καθώς και στοιχεία για τις επιδόσεις και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, από τη Hoovers Online.
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http://www.fbn-i.org/ Το Family Business Network είναι το
κορυφαίο δίκτυο του κόσµου για εταιρείες-ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.
http://familybusinessmagazine.com/ Η βιβλιοθήκη Family
Business είναι ένα αρχείο µε δυνατότητα αναζήτησης, που καλύπτει ευρύ φάσµα θεµάτων οικογενειακού επιχειρείν.
http://www.ffi.org/ Το Family Firm Institute (FFI) είναι ένας

διεθνής επαγγελµατικός οργανισµός που αποκλειστικός του
σκοπός είναι η παροχή ευκαιριών διεπιστηµονικής µόρφωσης
και δικτύωσης σε οικογενειακές επιχειρήσεις και συµβούλους,
εκπαιδευτές και ερευνητές θεµάτων οικογενειακού πλούτου,
καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε τις τάσεις
και τις εξελίξεις στους τοµείς των οικογενειακών επιχειρήσεων
και του οικογενειακού πλούτου.

Για την Εξάσκηση του Μυαλού (Mind Stretchers)
Έχετε υπόψη;
1. Λένε πως, όπως ο µπάµπουρας (bumblebee) δε θα
έπρεπε να είναι σε θέση να πετάξει, έτσι και οι οικογενειακές επιχειρήσεις δε θα έπρεπε να είναι σε θέση
να αντέξουν τον ανταγωνισµό. Γιατί θα µπορούσε να
ισχύει αυτό; Γιατί, άραγε, οι οικογένειες κυριαρχούν
στην παγκόσµια οικονοµία αν θυµίζουν τον µπάµπουρα;
2. Πώς µπορεί µια εταιρεία βολέµατος (lifestyle firm) να
αποτελεί εξαιρετική και ταυτόχρονα επικίνδυνη επιλογή για µια οικογένεια;
3. Παραθέστε 10 λόγους για τους οποίους ο διάλογος
µπορεί να είναι πιο δύσκολος για τις οικογένειες παρά
για τις µη οικογενειακές οµάδες, παρόλο που οι οικογένειες υποτίθεται ότι έχουν στενότερες σχέσεις.

4. Αν ανήκατε στην επόµενη γενιά µελών της οικογένειας
Marriott, τι προσδοκίες θα είχατε για το µέλλον σας;
5. Δείτε το DVD με τίτλο Born Rich (γεννημένος πλούσιος) του Jamie Johnson (ντοκιµαντέρ του HBO). Τι µάθατε σχετικά µε τον πλούτο και την επιχειρηµατικότητα;
6. (Επισήµανση: Το DVD Born Rich του Jamie Johnson
µπορείτε να το αγοράσετε µέσω Amazon.com. Επιπλέον ερωτήσεις που µπορείτε να λάβετε υπόψη σχετικά µε το Born Rich: Οι πλούσιες οικογένειες είναι το
ίδιο µε τις επιχειρηµατικές οικογένειες; Είναι ο Jamie
Johnson επιχειρηµατικό άτοµο; Είναι η Paris Hilton επιχειρηµατικό άτοµο; Είναι αυτό το ίδιο µε την οικογενειακή επιχειρηµατικότητα; Ποια είναι η οικογενειακή
κληρονοµιά τους;)
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Άσκησεισ

Προσδιορίστε πού βρίσκεται η οικογένειά σας στο συνεχές
νοοτροπίας και µεθόδων και ποιο πλεονέκτηµα οικογενειακού χαρακτήρα µπορεί να διαθέτετε σε ό,τι αφορά την
επιχειρηµατικότητα. Συµπληρώστε τα ερωτηµατολόγια αξιολόγησης, κάντε τη γραφική παράσταση της οικογενειακής
σας οµάδας στο µοντέλο οικογενειακής επιχειρηµατικότητας και συµπληρώστε το συνεχές πόρων και ικανοτήτων.

Συνεχές Νοοτροπίας (mind-set
continuum)
Το συνεχές νοοτροπίας προσδιορίζει τις προσδοκίες
χρηµατοοικονοµικού κινδύνου και απόδοσης της οικογέ-

νειας και την ανταγωνιστική της στάση σε σχέση µε την
αγορά. Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Το
ζητούµενο της αξιολόγησης είναι να έρθουν στην επιφάνεια οι πεποιθήσεις των µελών της οικογένειας και να αναπτυχθεί οικογενειακός διάλογος.
Χρησιµοποιώντας τα συνεχή αξιολόγησης, βάλτε τα
µέλη της οικογένειας που αποτελούν ή πρόκειται στο µέλλον να αποτελέσουν µετόχους να απαντήσουν τις ερωτήσεις στο συνεχές νοοτροπίας που παρατίθεται εδώ. Κυκλώστε τον αριθµό ανάµεσα στις δύο προτάσεις που αντανακλά περισσότερο τη δύναµη της πίστης σας στην οικογένεια
ως όμιλο µετόχων. Οι συνολικές βαθµολογίες κυµαίνονται
από 12 έως 84 και αντιστοιχούν στις πιο παραδοσιακές έως
τις πιο επιχειρηµατικές απόψεις.

Γενικά, τα µέλη της οικογένειας-µέτοχοι...
Παρουσιάζουν έντονη ροπή προς επιχειρήσεις
και επενδυτικές ευκαιρίες χαµηλού κινδύνου (µε
κανονικές και σίγουρες αποδόσεις).

1 2 3 4 5 6 7 Παρουσιάζουν έντονη ροπή προς επιχειρήσεις
και επενδυτικές ευκαιρίες υψηλού κινδύνου (µε
πιθανότητες για υψηλές αποδόσεις).

Θα θυσίαζαν µια υψηλότερη απόδοση για να
προφυλάξουν την επιχείρηση-κληρονοµιά της
οικογένειας.

1 2 3 4 5 6 7 Είναι διατεθειµένα να πουλήσουν και να
επαναξιοποιήσουν στοιχεία ενεργητικού για να
βρουν υψηλότερη απόδοση στην αγορά.

Συνήθως σκέφτονται να καλλιεργήσουν την
τρέχουσα επιχειρηµατική δραστηριότητα για
τρέχουσες αποδόσεις.

1 2 3 4 5 6 7 Επιθυµούν να επιτύχουν ανάπτυξη µέσω
δηµιουργίας νέων πηγών εσόδων µε υψηλότερες
πιθανότητες αποδόσεων.

Δεσµεύονται να λειτουργήσουν την επιχείρηση
1 2 3 4 5 6 7 Δεσµεύονται να καθοδηγήσουν τους
και να προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης στην
επιχειρηµατίες επόµενης γενιάς σχετικά µε τη
οικογένεια.
δηµιουργία νέων πηγών αξίας.
Πιστεύουν ότι διαθέτουµε ένα καλό
1 2 3 4 5 6 7 Πιστεύουν ότι θα πρέπει συνεχώς να
επιχειρηµατικό µοντέλο που θα µας οδηγήσει στο
επανεξετάζουµε τις παραδοχές του
µέλλον.
επιχειρηµατικού µοντέλου µας.
Πιστεύουν ότι οι τρέχουσες επιχειρήσεις και τα
προϊόντα µας θα µας εξυπηρετήσουν καλά στο
µέλλον.

1 2 3 4 5 6 7 Θεωρούν δεδοµένο ότι σηµαντικό ποσοστό της
επιχείρησής µας θα απαξιωθεί.

Επιθυµούν να αποφεύγουν τα χρέη και να
αναπτυσσόµαστε όσο γίνεται µε εσωτερικά
παραγόµενα ταµειακά διαθέσιµα.

1 2 3 4 5 6 7 Είναι πρόθυµοι να βελτιώσουν την επιχείρηση,
έτσι ώστε να αναπτυχθεί και να βρει υψηλότερες
αποδόσεις στην αγορά.

Επιθυµούν να αυξήσουν τη χρηµατοοικονοµική
µας δυνατότητα να παρέχει διανοµές κερδών ή/
και ρευστότητα.

1 2 3 4 5 6 7 Επιθυµούν να επανεπενδύουν πιο επιθετικά, µε
σκοπό την ταχύτερη ανάπτυξη και τις υψηλότερες
αποδόσεις.

Επιθυµούν να αναπτυχθούµε στο πλαίσιο των
σηµερινών χρηµατοοικονοµικών και µετοχικών
δοµών µας, προκειµένου να εξασφαλιστεί ο
έλεγχος επί του πεπρωµένου µας.

1 2 3 4 5 6 7 Είναι πρόθυµοι να χρησιµοποιήσουν συµµαχίες
και συνεταιρισµούς, να µοιραστούν το µετοχικό
κεφάλαιο ή να µειώσουν µετοχικές θέσεις,
προκειµένου να επιτύχουν ανάπτυξη.
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Πέρα Από τη «Συγκομιδή»/Πώληση της Εταιρείας
(Harvest and Beyond)

Μια Διαδρομή, Όχι Ένας
Προορισμός
Κοινή πεποίθηση µεταξύ των επιτυχηµένων επιχειρηµατιών είναι ότι η µεγαλύτερη ενεργητικότητα και ικανοποίηση
προκύπτουν από την πρόκληση και τον ενθουσιασµό της
διαδροµής. Εκείνος που ίσως το έθεσε µε τον καλύτερο
τρόπο είναι ο Walt Disney: «Δεν κάνω ταινίες για να βγάζω
λεφτά. Βγάζω λεφτά για να κάνω ταινίες». Εκείνο που µετράει είναι η συγκίνηση του αγώνα.
Οι επιχειρηµατίες αυτοί µιλάνε, επίσης, για την άσβεστη δίψα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας όχι µόνο για
χρήµα, αλλά και για χρόνο, προσοχή και ενέργεια. Κάποιοι
λένε ότι πρόκειται για εθισµό. Οι περισσότεροι αναφέρουν
ότι είναι πολύ πιο απαιτητικό και δύσκολο απ’ ό,τι είχαν
ποτέ διανοηθεί. Οι πιο πολλοί, ωστόσο, δε σκοπεύουν να
τα παρατήσουν και θα το επαναλάμβαναν, συνήθως µάλλον
γρήγορα παρά αργά. Λένε επίσης ότι είναι πιο διασκεδαστικό και ικανοποιητικό απ’ οποιαδήποτε άλλη σταδιοδροµία.
Για τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρηµατιών
χρειάζονται 10, 15, ακόµη και 20 έτη ή και παραπάνω για
να δηµιουργηθεί µια σηµαντική περιουσία. Σύµφωνα µε
τα έντυπα ευρείας κυκλοφορίας και τα στατιστικά στοιχεία
της κυβέρνησης, υπάρχουν στις Ηνωµένες Πολιτείες περισσότεροι εκατοµµυριούχοι από ποτέ άλλοτε, ενώ το 2007
υπήρχαν σχεδόν 10 εκατοµµύρια εκατοµµυριούχοι σε όλο
τον κόσµο. Δυστυχώς, σήµερα το ένα εκατοµµύριο δεν
αποτελεί τόσο µεγάλο ποσό, εξαιτίας του πληθωρισµού,
και ενώ οι νικητές του τζόκερ και του λαχείου γίνονται άµεσα εκατοµµυριούχοι, δε συµβαίνει το ίδιο µε τους επιχειρηµατίες. Ο αριθµός των ετών που απαιτείται συνήθως για
τη συγκέντρωση µιας τέτοιας περιουσίας απέχει πολύ από
την περίπτωση του ανθρώπου που γίνεται εκατοµµυριούχος
στη στιγµή, από την εικόνα που έχουμε σχηματίσει για νικη-

τές λαχείων, έργα φαντασίας ή τηλεοπτικές εκποµπές τύπου
reality.

Πλούτος στις Οικογένειες
Αυτός είναι ο τίτλος ενός υπέροχου βιβλίου που έχει γράψει
ο Charles W. Collier, σύµβουλος επί ζητηµάτων φιλανθρωπίας στο Πανεπιστήµιο Harvard. Το βιβλίο πρέπει να διαβαστεί από όλους: γεµάτο σοφία, διδάγµατα και πρακτικές
συµβουλές σχετικά µε το λεπτό, αµφιλεγόµενο και συχνά
αινιγµατικό ζήτηµα της διαχείρισης του πλούτου εντός
των οικογενειών. Σχεδόν σε κάθε κουλτούρα υπάρχει µια
ισοδύναµη εκδοχή της παροιµίας «Από το µεροδούλι στο
µεροδούλι σε τρεις γενιές». Στην Κίνα, λόγου χάρη, λένε:
«Από τον ορυζώνα στον ορυζώνα σε τρεις γενιές». Σε όλο
τον κόσµο, η παγκόσµια επιχειρηµατική επανάσταση δηµιουργεί άνευ προηγουµένου οικογενειακό πλούτο. Όπως
αποκαλύπτουν οι παροιµίες, ο πλούτος αυτός µπορεί να
αποτελέσει κατάρα ή µέσο ανανέωσης.
Το βιβλίο του Collier περιλαµβάνει πολλές ιστορίες
σχετικά µε το πώς οι πλούσιες οικογένειες χειρίζονται τον
πλούτο – πώς διδάσκουν στην επόµενη γενιά ένα βαθύτερο νόηµα του πλούτου, πώς ενσταλάζουν το πάθος για την
εργασία και πώς εκφράζουν την οικονοµική τους ευµάρεια
µέσω της φιλανθρωπίας, όχι µόνο µέσω της κατανάλωσης.
Οι συγκεκριµένες µελέτες περιπτώσεων επεξηγούν πώς οι
οικογένειες χρησιµοποιούν τον πλούτο για προσωπική
ανανέωση, για να δηµιουργήσουν ένα αίσθηµα κοινωνικής
ευθύνης στην επόµενη γενιά και για να χτίσουν µια κληρονοµιά κοινωνικής ανανέωσης µέσω της προσφοράς στην
κοινωνία. Ανέκαθεν αυτού του είδους η φιλανθρωπία αποτελούσε κοινή οικογενειακή δραστηριότητα που εκφράζει
βαθιές οικογενειακές και προσωπικές αξίες και χτίζει σηµαντικές οικογενειακές κληρονοµιές. Το βιβλίο Πλούτος στις

Η ΟΙΚΟγΕνΕΙΑ ως ΕπΙχΕΙρΗμΑτΙΑς

Η Πώληση Γερμανός στην cosmote
Η εξαγορά του δικτύου Γερµανός από την Cosmote, η
οποία πραγµατοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2006, ήταν µία
από τις µεγαλύτερες επιχειρηµατικές κινήσεις των τελευταίων ετών στην Ελλάδα. Αναλυτές εκτιµούν ότι το τίµηµα της εξαγοράς ξεπέρασε τα €1,5 δις, ποσό εξωπραγµατικά µεγάλο για τις κεφαλαιοποιήσεις των εταιρειών
στην Ελλάδα στα τέλη του 2014.
Μέσω αυτής της εξαγοράς, η Cosmote ανέλαβε τον
έλεγχο 337 καταστηµάτων στην Ελλάδα, 23 στα Σκόπια,
77 στη Βουλγαρία, 104 στη Ρουµανία, χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται και η ίδια. Από την κίνηση αυτή η
Cosmote θεωρούσε ότι θα έβγαινε κερδισµένη, διότι
αποκτούσε το πιο ισχυρό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο στην
πατρίδα µας, έστω και αν πολλοί άσκησαν έντονη κριτική
για το ύψος του συµφωνηθέντος τιµήµατος (premium).
Όµως, κανείς δεν αµφιβάλλει για την επιτυχία της
κίνησης της Γερµανός και συγκεκριµένα του κ. Πάνου
Γερµανού, ιδιοκτήτη της εταιρείας. Ο κ. Γερµανός έχτισε
ένα ισχυρό δίκτυο καταστηµάτων και κατάφερε να εξασφαλίσει εµπορική συνεργασία µε τους βασικούς παίκτες
της αγοράς. Η Γερµανός ήταν αδιαµφισβήτητα η κορυφαία αλυσίδα λιανικής, την οποία ένα ιδιαίτερα αυξηµένο
ποσοστό καταναλωτών στην Ελλάδα (αλλά και σε επίπεδο Βαλκανίων) εµπιστεύεται για την αγορά τερµατικού
εξοπλισµού αλλά και την παροχή τηλεπικοινωνιακών και
λοιπών τεχνολογικών υπηρεσιών. Την εικόνα αυτή του
«σούπερ µάρκετ των τηλεπικοινωνιών» έχτισε και διατήρησε χάρη στις συνεργασίες της µε γνωστές εταιρείες που
πρωταγωνιστούν στο χώρο της κινητής και σταθερής τη-

Οι επιχειρηµατίες διαπιστώνουν ότι η συγκοµιδή δεν
αποτελεί καν ζήτηµα µέχρι να αρχίσει να αποδίδει κάτι,
όµως και πάλι υπάρχει µια τεράστια απόσταση ανάµεσα στη
δηµιουργία µιας σταθερής πηγής εσόδων για µια ζωντανή
επιχείρηση και στο «σηµείο µηδέν». Πολλοί επιχειρηµατίες
συµφωνούν ότι η εξασφάλιση πελατών και η δηµιουργία
σταθερών εσόδων από πωλήσεις είναι πολύ πιο δύσκολες
και απαιτούν πολύ περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι µπορούσαν να φανταστούν. Επιπλέον, η ευκολία µε την οποία οι
εκτιµήσεις για τα έσοδα µπορούν να παρουσιαστούν και να
«χειραγωγηθούν» σε ένα υπολογιστικό φύλλο έρχεται σε
αντίθεση µε το χρόνο και την προσπάθεια που απαιτούνται
για να µετατραπούν οι προβλέψεις αυτές σε µετρητά.
Η διαµόρφωση µιας στρατηγικής συγκοµιδής είναι µια
τροµερά περίπλοκη και δύσκολη αποστολή. Δεν είναι ποτέ
πολύ νωρίς για την κατάρτιση µιας τέτοιας στρατηγικής.
Την περίοδο 1989-1991, η πολιτική των τραπεζών να περικόψουν σηµαντικά τις πιστώσεις και τα δάνεια ενέτεινε
την ύφεση που προέκυψε µετά το χρηµατιστηριακό κραχ
του Οκτωβρίου του 1987. Ένα από τα θύµατα αυτής της
κατάστασης ήταν µια εταιρεία, την οποία θα αποκαλέσουµε

λεφωνίας (Vodadone, Wind κ.ά.), οι
οποίες είχαν συµφωνήσει να διαθέτουν τις υπηρεσίες τους µέσα από το
δίκτυο του Γερµανού. Ο κ. Π. Γερµανός, αφού οδήγησε
επιτυχηµένα το δίκτυό του στην κορυφή του λιανεµπορίου κινητής τηλεφωνίας και εξασφάλισε µια σηµαντική
υπεραξία για την επωνυµία Γερµανός, αποχώρησε πουλώντας το 90% σχεδόν των µετοχών της εταιρείας του.
Η κίνηση αυτή απέφερε στον ίδιο και στους µετόχους τα
µέγιστα κεφάλαια, αφού η εταιρεία βρισκόταν στο απόγειο της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας. Μάλιστα,
για τους αναλυτές της αγοράς ο χρονισµός της πώλησης
ήταν ιδανικός, καθώς τα άλλα δύο µεγάλα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα (Vodafone και Wind) είχαν ήδη ξεκινήσει
κινήσεις ανάπτυξης των δικών τους εµπορικών δικτύων
και σε εύρος χρόνου θα αµφισβητούσαν την πρωτοκαθεδρία του Γερµανού. Παράλληλα ο κ. Π. Γερµανός διατήρησε την ιδιοκτησία της SUNLIGHT, µιας εξαιρετικά
επικερδούς δραστηριότητας του οµίλου Γερµανού στο
χώρο των µπαταριών. Αδιαµφισβήτητα πρόκειται για µία
από τις σπανιότερες συγκοµιδές/πωλήσεις εταιρειών,
τόσο σε επίπεδο τιµήµατος πώλησης όσο και σε επίπεδο
τέλειου χρονισµού της στρατηγικής κίνησης.
Πηγές:
Μπουλούκος Π., «Και η Cosmote… θέλει το Γερµανό της», Το
Βήµα, Ανάπτυξη, 6 Μαΐου 2006.
Κόλλιας Φ., «Παραµένει ισχυρός παίκτης ο Γερµανός», Οικονοµική της Καθηµερινής, 7 Μαΐου 2006.

Cable TV. Στις αρχές του 1989 η αξία της ξεπερνούσε τα
$200 εκατ. Στα µέσα του 1990 η αξία της είχε πέσει κάτω
από το µηδέν! Το υψηλό χρέος τσάκισε την εταιρεία. Χρειάστηκαν πέντε έτη αιµατηρών και επίπονων προσπαθειών
για να πουληθεί τελικά η Cable TV, ο ιδρυτής της οποίας γέρασε πριν από την ώρα του. Η τιµή: περίπου το ένα τέταρτο
της αξίας-ρεκόρ του 1989.
Το ίδιο µοτίβο παρουσιάστηκε ξανά το 2001 και το
2002 καθώς µεγάλες εταιρείες κήρυσσαν πτώχευση ως
αποτέλεσµα της κατάρρευσης των εταιρειών τεχνολογίας
(dot-com) και της αγοράς µετοχών. Ανάµεσά τους υπήρχαν διάσηµα ονόµατα, όπως οι Enron, Kmart και Global
Crossing, καθώς και δεκάδες λιγότερο γνωστές αλλά
ακόµη µεγαλύτερες σε µέγεθος εταιρείες τηλεπικοινωνιών
και δικτύων. Φαίνεται πως αυτό το µάθηµα ιστορίας επαναλαµβάνεται. Παρόλο που η οικοδόµηση της εταιρείας είναι
ο υπέρτατος στόχος, η αδυναµία να υλοποιηθεί η επιλογή
της συγκοµιδής/πώλησης, όταν και εφόσον βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία, ενδέχεται να αποδειχθεί θανάσιµη.
Κατά τη διαµόρφωση µιας στρατηγικής συγκοµιδής µπορεί να φανούν χρήσιµες κάποιες κατευθυντήριες γραµµές:
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Mελέτες Περίπτωσης

Μελέτη περίπτωσης Κεφαλαίου

1

ImageCafé

Ερωτήσεις Προετοιμασίας
1. Αξιολογήστε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του
Clarence Wooten.
2. Τι πιστεύετε γα το συμπέρασμα του Wooten σχετικά με
το προϊόν έναντι της υπηρεσίας; Ποιες είναι οι δυνάμεις και οι αδυναμίες του επιχειρήματός του;
3. Αναλύστε και αξιολογήστε την ευκαιρία που αντιπροσωπεύει το ImageCafé.
4. Τι πιστεύετε για τη στρατηγική άντλησης κεφαλαίων
που ακολούθησε ο Wooten;
5. Θα έπρεπε να αποδεχτεί την πρόταση του Dwayne
Walker;
6. Χρειάζεται να συγκεντρώσει $3 εκατ.;
7. Πώς θα απαντούσατε στην πρόταση της Network
Solution;

τωπος με δύσκολες αποφάσεις. Με έναν τρέχοντα ρυθμό
«καύσης» (burn rate)1 των μετρητών της τάξης των σχεδόν $50.000 το μήνα, τα δάνεια γέφυρες (bridge loans)2
και οι επενδύσεις των επιχειρηματικών αγγέλων (business
angels)3 της τάξης των $710.000 δε θα αποτελούσαν επαρκές κεφάλαιο για να συντηρηθεί η επιχείρηση μέχρι να προσεγγίσει το νεκρό σημείο πωλήσεων. Καθώς αγωνιζόταν
να ολοκληρώσει ένα γύρο χρηματοδότησης της τάξης των
$3 εκατ., μια εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με
έδρα τη Βιρτζίνια, η Network Solutions Inc., προσέγγισε
τον Wooten σχετικά με την πώληση του ImageCafé. Ο
χρόνος έμοιαζε να εξαντλείται, ενώ η άντληση των $3 εκατ.
με προνομιακούς όρους αποδεικνυόταν πιο δύσκολή από
ό,τι ανέμενε ο Wooten.
Έπρεπε να πουλήσει το ImageCafé στη Network Solutions ή να διακινδυνεύσει τα πάντα μπροστά στην προοπτική ενός μεγαλύτερου κέρδους, αν και όταν θα υλοποιούνταν η χρηματοδότηση; Και αν αποφάσιζε να πουλήσει,
ποια ήταν η σωστή τιμή; Ο χρόνος σίγουρα δεν ήταν με το
μέρος του.

8. Με ποιο τρόπο θα επιχειρούσατε να αποτιμήσετε το
ImageCafé;
9. Ποιες είναι οι προσωπικές επιπτώσεις για τον Wooten
αν πουλήσει ή όχι;

1

Ρυθμός καύσης (burn rate) είναι η ποσότητα των μετρητών που
καταναλώνονται από μια νέα επιχείρηση. Ο ρυθμός καύσης αναφέρεται συνήθως σε όρους των μετρητών που καταναλώνονται
σε μηνιαία βάση, αλλά κάποιες φορές δηλώνεται και σε τριμηνιαία
ή ετήσια βάση.

2

Ένα δάνειο γέφυρα, ή δάνειο swing, αποτελεί μια βραχυπρόθεσμη
χρηματοδότηση και αναμένεται να αποπληρωθεί γρήγορα, όπως,
για παράδειγμα, από ένα μεταγενέστερο μακροπρόθεσμο δάνειο.

3

Οι επιχειρηματικοί άγγελοι είναι ιδιώτες που παρέχουν κεφάλαιο
σε μία ή περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι άνθρωποι αυτοί
είναι συνήθως εύποροι ή έχουν ένα προσωπικό μερίδιο στην επιτυχία της επιχείρησης. Υψηλά επίπεδα κινδύνου και μια δυνητικά
υψηλή απόδοση της επένδυσης χαρακτηρίζουν τέτοιες επενδύσεις.

Μένοντας στην Επιφάνεια
Με την εταιρεία του, ImageCafé, να παλεύει με την οικονομική αβεβαιότητα, ο Clarence Wooten Jr. ήταν αντιμέ«Πηγή: Αυτή η μελέτη περίπτωσης συγγράφηκε από την Kathryn
F. Spinelli υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Stephen Spinelli,
Jr. © Copyright Babson College, 2004. Χρηματοδότηση παρείχε
το HBCU Consortium. All rights reserved.”

Μελέτη περίπτωσης Κεφαλαίου

Lakota Hills

Ερωτήσεις Προετοιμασίας

2
την πτήση, η Laura χαμογέλασε ζοφερά αναλογιζόμενη την
πραγματικότητα:
Ο κλάδος των εξειδικευμένων τροφίμων είναι πολύ πιο
δύσκολος από ό,τι φαίνεται – ίσως γιατί σχεδόν καθένας που διαθέτει μια κουζίνα, μια οικογενειακή συνταγή
και κάποιο κίνητρο μπορεί να συσκευάσει ένα προϊόν
και να το εισαγάγει στα τοπικά μαγαζιά. Το να κυκλοφορήσει όμως σε εθνικό επίπεδο είναι ένα δύσκολο
εγχείρημα!

1. Συζητήστε τις προκλήσεις και τα πλεονεκτήματα της
ανάπτυξης μιας επιχείρησης εξειδικευμένων τροφίμων
(specialty foods).
2. Αποτελεί η υφιστάμενη στρατηγική τους τον καλύτερο
τρόπο οικοδόμησης της Lakota Hills;
3. Πώς θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν άλλα κανάλια
στο συνολικό μοντέλο πωλήσεών τους;
4. Πώς μπορεί η Lakota Hills να κερδίσει χρήματα;
5. Ως ένας επιχειρηματικός άγγελος (business angel), θα
συμμετείχατε στη χρηματοδότηση που επιδιώκει αυτή
η επιχείρηση;
Τον Αύγουστο του 2007, η Laura Ryan και ο γιος της Michael επέστρεφαν αεροπορικώς στο σπίτι τους στο Γουαϊόμινγκ έπειτα από μια τετραήμερη επαγγελματική έκθεση
εξειδικευμένων τροφίμων στο Χιούστον του Τέξας. Στην
εκδήλωση αυτή είχε εκφραστεί μεγάλο ενδιαφέρον για την
αναπτυσσόμενη επιχείρησή τους, τη Lakota Hills. Το προϊόν
ναυαρχίδα τους, ινδιάνικο τηγανόψωμο συσκευασμένο σε
σακούλα λιανικής, βρισκόταν στα ράφια περισσότερων από
350 σούπερ μάρκετ στις Μεσοδυτικές Πολιτείες των ΗΠΑ.
Αν και είχαν πραγματοποιήσει ικανοποιητική πρόοδο,
βρίσκονταν ακόμη μακριά από την κρίσιμη μάζα καταστημάτων που θα χρειάζονταν για να πυροδοτήσεουν το αγοραστικό ενδιαφέρον στον κλάδο. Τα στελέχη που λάμβαναν τις αποφάσεις αγορών ήταν αρκετά διστακτικά όταν
επρόκειτο να αποφασίσουν να δώσουν χώρο στο ράφι
σε νέα προϊόντα. Ταυτόχρονα όμως βρίσκονταν σε συνεχή
αναζήτηση προϊόντων που αποδεδειγμένα θα απέφεραν
κερδοφόρες πωλήσεις. Συνεπώς, έως τη στιγμή που περισσότερα καταστήματα θα έλεγαν «ναι», οι περισσότεροι
αγοραστές και ενδιαμέσοι θα συνέχιζαν να χαμογελούν, να
γνέφουν και να λένε «ίσως». Καθώς προετοιμαζόταν για
Η μελέτη προετοιμάστηκε από τον Carl Hedberg, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Jeffry Timmons © Copyright Jeffry Timmons, 2008. All rights reserved.

Ήταν ξεκάθαρο πως η επίτευξη κερδοφορίας σε αυτό
το υπερ-ανταγωνιστικό κανάλι λιανικής θα απαιτούσε πολύ
περισσότερα κοστοβόρα ταξίδια όπως το συγκεκριμένο και
εκατοντάδες περισσότερες παρουσιάσεις μέσα στα καταστήματα. Ενώ άλλα κανάλια πωλήσεων ήταν ανοιχτά σε συζήτηση, προτεραιότητά τους ήταν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή την αγορά. Οι επενδυτές τους συμφωνούσαν,
αλλά με την ανάγκη για έναν ακόμα γύρο χρηματοδότησης
στο άμεσο μέλλον, όλοι όσοι εμπλέκονταν επιθυμούσαν
να είναι σίγουροι πως η Lakota Hills βρισκόταν πράγματι
στο καλύτερο μονοπάτι προς την κερδοφορία.

Μια Πρώιμη Έναρξη
Κόρη ενός επιτυχημένου χοιροτρόφου και μιας δασκάλας
δημοτικού σχολείου με επιχειρηματικές ανησυχίες, η Laura
Ryan ήταν μια εργατική έφηβη:
Σκεφτόμουν ήδη επιχειρηματικά από όταν ήμουν πολύ
νέα. Μεγάλωνα και πουλούσα μικρά γουρούνια, και η
μητέρα μου –η οποία πάντα είχε παράπλευρες απασχολήσεις, όπως η πώληση καλλυντικών της Avon και της
Mary Kay Cosmetics– με έμαθε πώς να ράβω και να διακοσμώ με χάντρες. Πάντα δημιουργούσα πράγματα και
το γεγονός ότι αποτελούσα μέλος του 4-H1 μου έδωσε

1

Ο 4-H (Head, Heart, Hands, Health) ήταν ένας οργανισμός νεολαίας στις ΗΠΑ με επίκεντρο τις αγροτικές κτηνοτροφικές κοινότητες. Η δέσμευση: Δεσμεύω το Κεφάλι μου σε καλύτερη σκέψη,
την Καρδιά μου σε μεγαλύτερη αφοσίωση, τα Χέρια μου σε καλύτερη υπηρεσία και την Υγεία μου σε καλύτερο τρόπο ζωής για
την κοινότητα, τη χώρα και τον κόσμο μου.

Μελέτη περίπτωσης Κεφαλαίου

Roxanne Quimby

3

Ερωτήσεις Προετοιμασίας
1. Ποιος μπορεί να γίνει επιχειρηματίας;
2. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι, οι ανταμοιβές και οι συμβιβασμοί μιας επιχείρησης που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής έναντι μιας επιχείρησης υψηλής προοπτικής,
η οποία θα ξεπεράσει τα $5 εκατ. σε πωλήσεις και θα
αναπτυχτεί ουσιαστικά;
3. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας ιδέας και μιας ευκαιρίας; Για ποιον; Τι μπορεί να διδαχθεί κανείς από τα
Εκθέματα Γ και Δ;
4. Γιατί έχει επιτύχει η επιχείρηση έως τώρα;
5. Τι θα πρέπει να κάνουν η Roxanne και ο Burt και γιατί;
Ο στόχος μας για το πρώτο έτος ήταν οι συνολικές πωλήσεις να φθάσουν τις $10.000. Σκέφτηκα πως σε περίπτωση που κατάφερνα να επιτύχω και τις μισές από αυτές,
θα επρόκειτο για περισσότερα χρήματα από όσα είχα δει
ποτέ.
Roxanne Quimby

Εισαγωγή
Η Roxanne Quimby κάθισε στο προεδρικό γραφείο του
πρόσφατα εγκαινιασθέντος εργοστασίου της εταιρείας της
με το όνομα Burt’s Bees στο Raleigh της Βόρειας Καρολίνα.
Περιστοιχιζόταν από συσκευασμένες κούτες και τη σιωπή
των ακίνητων μηχανημάτων, ενώ κανείς δε βρισκόταν στο
χώρο για να τα θέσει σε λειτουργία. Η Quimby κοίταξε
ολόγυρά της και αναρωτήθηκε: «Γιατί το έκανα αυτό;» Ένιωθε μόνη και αναπολούσε το Μέιν, την προηγούμενη έδρα
της Burt’s Bees. Η Quimby είχε ιδρύσει και αναπτύξει στο

κεντρικό Μέιν την Burt’s Bees, έναν παρασκευαστή προϊόντων προσωπικής φροντίδας και χειροποίητων αντικειμένων με βάση το κερί της μέλισσας, και δεν ήταν καθόλου
πεπεισμένη πως δε θα έπρεπε να επιστρέψει και πάλι εκεί.
Η ίδια εξήγησε:
Όταν πήγαμε στη Βόρεια Καρολίνα, ήμασταν εντελώς
μόνοι. Συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό μέρος της επιχείρησης βρισκόταν στα μυαλά των εργαζομένων στο
Μέιν. Εκεί, καθένας έδινε το στίγμα του στη διαδικασία.
Όλα αυτά χάθηκαν όταν αφήσαμε το Μέιν το 1994. Συνέχιζα να αναρωτιέμαι γιατί μετέφερα την Burt’s Bees.
Νόμιζα πως θα έπαιρνα όλη την επιχείρηση και θα τη
μετακινούσα και όλα θα παρέμεναν όπως είχαν. Τίποτα
δεν ήταν το ίδιο, εκτός του ότι συνέχιζα να εργάζομαι
20 ώρες την ημέρα.
Η Quimby διατηρούσε ισχυρές αμφιβολίες σχετικά με
αυτή τη μετακίνηση στη Βόρεια Καρολίνα και εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο Μέιν. Χρειαζόταν να
λάβει μια απόφαση ταχύτατα, καθώς η εταιρεία βρισκόταν
σε διαδικασία πρόσληψης νέων εργαζομένων και αγοράς
βιομηχανικού εξοπλισμού. Αν υποχωρούσε εκείνη τη στιγμή, οι ζημιές θα μπορούσαν να ελαχιστοποιηθούν, ενώ θα
μπορούσε να επαναπροσλάβει καθέναν από τους 44 εργαζομένους που είχε αφήσει πίσω στο Μέιν, αφού κανείς
τους δεν είχε βρει προς το παρόν νέα απασχόληση. Από την
άλλη πλευρά, θα ήταν δύσκολο να αγνοήσει όλους εκείνους τους λόγους που την είχαν οδηγήσει αρχικά να εγκαταλείψει το Μέιν. Αν μετακινούσε την Burt’s Bees πίσω, θα
“© Copyright Jeffry A. Timmons, 1997. Αυτή η μελέτη περίπτωσης συγγράφηκε από τη Rebecca Voorheis, υπό την καθοδήγηση του Jeffry A. Timmons, Franklin W. Olin Distinguished
Professor of Entrepreneurship, στο Babson College. Χρηματοδότηση παρείχε το Ewing Marion Kauffman Foundation. All rights
reserved.”
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Jim Poss

Ερωτήσεις Προετοιμασίας
1. Εφαρμόστε το επιχειρηματικό πλαίσιο του Timmons
(επιχειρηματίας – ευκαιρία – πόροι) για να αναλύσετε
αυτή τη μελέτη περίπτωσης. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή
στα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία και στο πώς συγκέντρωσε πόρους για την επιχείρησή του.
2. Συζητήστε τις στρατηγικές άντλησης κεφαλαίων του
Jim. Ποιες άλλες επιλογές θα μπορούσαν να εξεταστούν για την άντληση των κεφαλαίων που χρειάζεται
η SPC; Αποτελεί η συγκεκριμένη μια καλή επένδυση;
3. Συζητήστε τη στρατηγική ανάπτυξης. Σε ποια επιπλέον
αγορά (ή αγορές) θα τους συμβουλεύατε να στοχεύσουν καθώς αναπτύσσονται;
Διασχίζοντας το αεροδρόμιο Λόγκαν, ο Jim Poss σταμάτησε σε ένα περίπτερο εφημερίδων για να ξεφυλλίσει το τεύχος Ιουνίου 2004 του National Geographic με τίτλο εξωφύλλου που δήλωνε: «Το Τέλος του Φθηνού Πετρελαίου».
Στο εσωτερικό του περιοδικού υπήρχε μια δισέλιδη φωτογραφία μιας αμερικανικής οικογένειας, τα μέλη της οποίας
κάθονταν ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία προϊόντων που
είχαν προκύψει, έστω και εν μέρει, από υποπροϊόντα του
πετρελαίου: λάπτοπ, κινητά τηλέφωνα, ρουχισμός, υποδήματα, αθλητικός εξοπλισμός, σύνεργα μαγειρικής και
συσκευασίες όλων των σχημάτων και των μεγεθών. Χωρίς
πετρέλαιο, ο κόσμος θα ήταν ένα πολύ διαφορετικό μέρος.
Ο Jim κούνησε καταφατικά το κεφάλι.
Η εταιρεία του Jim, η Seahorse Power Company (SPC),
ήταν μια νεοφυής επιχείρηση, η οποία ενθάρρυνε την υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων δημιουργίας
ενέργειας, σχεδιάζοντας προϊόντα που ήταν φθηνότερα και
πιο αποδοτικά σε σύγκριση με τις τεχνολογίες του 20ού
αιώνα. Ο Jim ήταν βέβαιος ότι το πρώτο του προϊόν, ένας
συμπιεστής απορριμμάτων που ανέμενε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και λειτουργούσε με ηλιακή ενέργεια, θα έκανε
πραγματικά τη διαφορά.
Αυτή η μελέτη περίπτωσης προετοιμάστηκε από τον Carl
Hedberg, υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή William Bygrave.
© Copyright Babson College, 2004. Χρηματοδότηση προσφέρθηκε από το Franklin W. Olin Graduate School και μια δωρεά της τάξης του 2003

Μόνο στις ΗΠΑ, 180 εκατομμύρια απορριμματοφόρα
καταναλώνουν περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο γαλόνια πετρελαίου ντίζελ το χρόνο. Συμπιέζοντας τα απορρίμματα επί τόπου και εκτός δικτύου, το μεγέθους γραμματοκιβωτίου «BigBelly» μπορούσε να μειώσει τις αποκομιδές κατά 400%. Το πρωτότυπο –που είχε σχεδιαστεί
με κόστος $10.000– πουλήθηκε στη Vail Ski Resorts στο
Κολοράντο αντί $5.500. Η «πράσινη» τεχνολογία δούλευε
όπως υποσχόταν ήδη από τον προηγούμενο Φεβρουάριο,
εξοικονομώντας για το θέρετρο πολύ χρόνο και χρήμα σε
κυκλικές διαδρομές προς έναν απομακρυσμένο χώρο εναπόθεσης, ο οποίος μπορούσε να προσεγγιστεί μόνο από
μηχανές χιονιού.
Ο Jim θεωρούσε τη ζημιά των $4.500 επί της πώλησης
ως ένα απόλυτα αναγκαίο και ουσιαστικό έξοδο μάρκετινγκ
και επίδειξης της λειτουργίας του προϊόντος. Τώρα που θα
πήγαιναν την επιχείρηση στο επόμενο επίπεδο με μια παρτίδα 20 μηχανών, ο Jim και η ομάδα του στην SPC καλούνταν
να βρουν έναν τρόπο να μειώσουν τα έξοδα των εξαρτημάτων και να αυξήσουν τις αποδοτικότητες της παραγωγής.
Ο Jim τοποθέτησε το περιοδικό στην προθήκη του και
συνέχισε το δρόμο του προς την πύλη New York Shuttle.
Μια επενδυτική ομάδα της πόλης τον είχε καλέσει σε ακόμη
μια συνάντηση και ο Jim ένιωθε πως ήταν πλέον καιρός να
αρχίσει να θέτει τις δύσκολες ερωτήσεις σχετικά με τη συμφωνία που του πρότειναν. Έπρεπε να δώσει σε αυτούς τους
επενδυτές περιβαλλοντικά υπεύθυνων επιχειρήσεων μια
επιλογή: ή να του υπογράψουν την επιταγή που του είχαν
υποσχεθεί –και να τον αφήσουν να λειτουργήσει την SPC
όπως νόμιζε καλύτερα– ή να αρνηθούν να επενδύσουν,
έτσι ώστε αυτός να μπορέσει να επικεντρωθεί στον εντοπισμό άλλων πηγών χρηματοδότησης, προκειμένου να
ολοκληρώσει τον εναρκτήριο χρηματοδοτικό γύρο ύψους
$250.000. Έως τώρα, το μόνο που είχε λάβει ο Jim από
αυτή την ομάδα ήταν ανησυχίες και απαιτήσεις για καλύτερους όρους – ήταν πλέον καιρός ή να κλείσει τη συμφωνία
ή να γυρίσει σελίδα.

Πράσινες Ρίζες
Στα παιδικά του χρόνια o Jim έπαιζε συνέχεια με μηχανές,
μπαταρίες και άλλα ηλεκτρονικά. Απολάμβανε ιδιαίτερα να
φτιάχνει νέες μικροσυσκευές με εξαρτήματα που συγκέντρωνε αποσυναρμολογώντας κάθε λογής συσκευές και
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Burt’s Bees

Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν επιφέρει επαναστατικές αλλαγές στον πολιτισμό αλλάζοντας τον
τρόπο ζωής μας. Αυτή είναι η φιλοδοξία μου: να
αλλάξω τον κόσμο προς το καλύτερο μέσα από την
εταιρεία μου.
Roxanne Quimby

Εισαγωγή
Έως τον Απρίλιο του 1997 η Burt’s Bees απασχολούσε 20
εργαζομένους και ήταν σε καλό δρόμο, προκειμένου να
επιτύχει ετήσιες πωλήσεις μεταξύ $6 εκατ. και $8 εκατ. Τα
περιθώρια κέρδους της κυμαίνονταν, κατά μέσο όρο, στο
35% των πωλήσεων. Μια συσκευασία ενυδατικής ουσίας
χειλιών της Burt’s Bees, η οποία κόστιζε 23 σεντς για να
παρασκευαστεί (συμπεριλαμβανομένων των γενικών εξόδων), πουλιόταν στα καταστήματα αντί $2,25 με $2,50.
Η εταιρεία διένειμε τα προϊόντα της σε κάθε πολιτεία των
ΗΠΑ, μπορούσε να εντοπιστεί σε περισσότερα από 3.000
καταστήματα σε εθνικό επίπεδο και είχε μόλις εισέλθει στις
αγορές της Ευρώπης και της Ιαπωνίας. Τα προϊόντα της
Burt’s Bees είχαν επίσης εισαχθεί σε καταστήματα συμβατικών λιανοπωλητών, όπως οι Eckerds, Drug Emporium και
Fred Meyer. H Roxanne Quimby, η πρόεδρος και ιδρυτής
της Burt’s Bees, εξήγησε:
Δεν είναι πολύ διασκεδαστικό να μπαίνεις σε αυτά τα
καταστήματα – είναι μια αγγαρεία. Το συνειδητοποιούν
αυτό και οι ίδιοι και γι’ αυτό αναζητούν νέα δημιουργικά
προϊόντα που θα «ζωντανέψουν» την κατάσταση, κάνοντας τις αγορές μια πιο ευχάριστη εμπειρία. Αρχίζουμε
να δεχόμαστε πολλές παραγγελίες από συνηθισμένα
καταστήματα. Όμως, δε διαθέτουν μια καλλιτεχνική κλίση σχετικά με την παρουσίαση του εμπορεύματος, γι’
αυτό τους παρέχουμε προκατασκευασμένες προθήκες
και υλικό προώθησης για να τους βοηθήσουμε με το
©Copyright Jeffry A. Timmons, 1997. Η Rebecca Voomes
έγραψε αυτή τη μελέτη περίπτωσης υπό την καθοδήγηση του Jeffry A. Timmons, διακεκριμένου καθηγητή επιχειρηματικότητας
στο Babson College. Το ίδρυμα Ewing Marion Kauffman Foundation παρείχε χρηματοδότηση. All rights reserved.

σκηνικό και να δώσουμε νόημα στα προϊόντα για τον
πελάτη.

«Κούρεμα» της Γραμμής
Προϊόντος
Η επιτυχία της Burt’s Bees επιτεύχθηκε δύσκολα μέσα από
18 έως 24 μήνες «κατάργησης προϊόντων» μετά τη μετακόμιση της εταιρείας από το Guilford του Μέιν το 1994.
Η παραγωγή ήταν σε εξαιρετικό βαθμό εντάσεως εργασίας στο Μέιν, εξαιτίας της μεγάλης προσφοράς φθηνού
και ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού. Εντούτοις, η Burt’s
Bees έπρεπε να αυτοματοποιήσει την παραγωγή στη Βόρεια Καρολίνα, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει το κόστος
του υψηλά αμειβόμενου ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Μεταξύ 1994 και 1996, η Roxanne Quimby καταργούσε προϊόντα «σαν τρελή». Μόνο το 1994 περιέκοψε
$1,5 εκατ. σε αξία προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των
κεριών από κερί μέλισσας, του πρώτου χρονικά και καλύτερου σε πωλήσεις προϊόντος. Κάθε προϊόν που καταργούσε
η Quimby το αντικαθιστούσε με ένα προϊόν περιποίησης
δέρματος, αφού η Burt’s Bees είχε επενδύσει σε μεγάλο
βαθμό σε εξοπλισμό παραγωγής καλλυντικών. Επιπλέον, οι
διαδικασίες παραγωγής που εμπλέκονταν στην περιποίηση
δέρματος ήταν σχετικά απλές. Η Quimby δήλωσε:
Διατηρήσαμε το ενυδατικό χειλιών, την ενυδατική κρέμα και την πούδρα μωρού, αλλά μέχρι εκεί. Δεν υπάρχει ούτε ένα προϊόν που να το παρασκευάζαμε το 1987
και να συνεχίζουμε να το παρασκευάζουμε και σήμερα.
Έπρεπε να παρασκευάζουμε περισσότερη «ουσία», μια
και είχαμε αγοράσει τον εξοπλισμό ανάμειξης και γεμίσματος. Μέχρι να πετύχουμε πλήρη λειτουργία στη Βόρεια Καρολίνα το 1994, παραμέναμε ακόμη στα $3 εκατ.
πωλήσεων, διαθέταμε όμως εντελώς διαφορετικά προϊόντα. Αυτό είχε προκαθοριστεί από την περιβαλλοντική
ηθική μας (δείτε το Έκθεμα Α για τη δήλωση αποστολής
της επιχείρησης). Τραβήξαμε μια κόκκινη γραμμή στα
χημικά συντηρητικά. Τα προϊόντα μας έπρεπε να είναι
εντελώς φυσικά. Αν ποτέ περάσουμε αυτή τη γραμμή,
θα αντιμετωπίσουμε πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Όσο
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Globant

Ερωτήσεις Προετοιμασίας
1. Συζητήστε τη φύση της πρόκλησης που αντιμετωπίζει η
ομάδα, καθώς προσπαθεί να οικοδομήσει μια παγκόσμια εταιρεία. Ποιες είναι οι δυνάμεις και οι αδυναμίες
του μοντέλου τους;
2. Περιγράψτε τον κύκλο πωλήσεων στις υπεράκτιες
(offshore) υπηρεσίες πληροφορικής (IT). Σε ποιους
παράγοντες διαφοροποίησης (differentiating factors)
θα πρέπει να εστιάσει το ενδιαφέρον της η ομάδα της
Globant;
3. Ποιο τμήμα(τα) του κλάδου παρουσιάζει/ζουν την καλύτερη ευκαιρία για την ομάδα της Globant και γιατί;
Ο Martin Migoya ακούμπησε δίπλα του το φύλλο της La
Nación, μιας δημοφιλούς εφημερίδας στο Μπουένος Άιρες. Η Globant, μια αναπτυσσόμενη εταιρεία την οποία
είχε ιδρύσει από κοινού με τον Guilbert Engleibenne πριν
από τέσσερα χρόνια, βρισκόταν πλέον στα πρωτοσέλιδα
των επιχειρηματικών ειδήσεων ως η μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) υπηρεσιών
πληροφορικής (information technology) στην Αργεντινή1.
O Migoya κοίταξε έξω από το παράθυρο τον επιβλητικό ποταμό Rio de la Plata, που λαμπύριζε στον πρωινό
ήλιο. Ήταν ωραία να βρίσκεται στο σπίτι του, έστω και για
μικρό χρονικό διάστημα. Ως διευθύνων σύμβουλος (CEO),
φαίνεται πως πάντα ήταν κάπου αλλού ή καθοδόν προς κάποιον προορισμό: Λονδίνο, Βοστώνη, Ντάλας, Ντουμπάι,
Μαδρίτη… Ήδη από το ξεκίνημα, αυτός και οι συνεργάτες
του είχαν πυροδοτήσει τις πωλήσεις εκμεταλλευόμενοι τα
Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες στην καθηγήτρια Silvia Torres
Carbonell, του IAE Business School, του Universidad Austral στο
Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, για τη συνεισφορά της σε αυτή
τη μελέτη περίπτωσης, η οποία αρχικά αναπτύχθηκε από τέσσερις
φοιτητές του προγράμματος ΜΒΑ του MIT Sloan School που παρακολούθησαν ένα εξάμηνο σπουδών στο ΙΑΕ το 2006. Αυτοί
είναι οι Shingo Murakami, Roger Premo, Ina Trantcheva και Eric
Yeager. Η μελέτη περίπτωσης έχει αναθεωρηθεί και επικαιροποιηθεί τόσο από την καθηγήτρια Carbonell όσο και από τον Carl
Hedberg..
1

Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη επιχείρηση στην Αργεντινή. Διαθέτει επίσης εταιρείες στο Λονδίνο, στη Βοστώνη, στη Νέα Υόρκη και στο Πάλο Άλτο απασχολώντας το Δεκέμβριο του 2009
1.500 εργαζομένους.

προσωπικά δίκτυά τους και ακολουθώντας επιτυχώς κάθε
επαφή και σύσταση που είχε βρεθεί στην πορεία τους. Οι
προσπάθειές τους είχαν σίγουρα αποδώσει. Με 600 εργαζομένους και μηνιαία έσοδα να φθάνουν το 2010 τα $3
εκατ.2, η Globant φαινόταν να βρίσκεται στο σωστό δρόμο για να εξελιχθεί σε μια παγκοσμίου επιπέδου επωνυμία
(brand), σε μια τεράστια και αναπτυσσόμενη αγορά. Αυτά
ήταν τα καλά νέα.
Το μειονέκτημα ήταν πως έως τα τέλη του 2007, η συνεχής πίεση της Globant για επιτυχίες είχε οδηγήσει σε ένα
ευρέως διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο πελατών και προσφερόμενων υπηρεσιών. Αυτό παρουσίαζε μια σημαντική
πρόκληση. Με αυξανόμενο ρυθμό, οι κορυφαίες εταιρείες
επέλεγαν συνεργάτες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής,
οι οποίοι μπορούσαν να επιδείξουν μια βαθιά και εκτεταμένη κατανόηση των συγκεκριμένων κλάδων τους. Επιπλέον,
το πλεονέκτημα που παρουσίαζε η Αργεντινή –μια δεξαμενή καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού, με ανταγωνιστικούς μισθούς και σε ευνοϊκή χρονική ζώνη για την εξυπηρέτηση της Ευρώπης, της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής–
είχε αρχίσει να προσελκύει ξένους ανταγωνιστές.
Ήταν πλέον ξεκάθαρο πως, αν η Globant δε σχεδίαζε
μια πιο εστιασμένη προσέγγιση στην επιχειρηματική ανάπτυξη, θα μεταβαλλόταν στην καλύτερη περίπτωση σε έναν
περιθωριοποιημένο παίκτη. Ο Migoya ήταν αποφασισμένος να αποφύγει αυτή τη μοίρα. Κοίταξε το ρολόι του και
ύστερα στριφογύρισε στη θέση του για να απενεργοποιήσει το φορητό υπολογιστή του. Είχε ένα αεροπλάνο να
προλάβει.

Παγκόσμια Φιλοσοφία, Τοπικό
Ταλέντο
Η Globant ιδρύθηκε το 2003 από τέσσερις μηχανικούς
(δείτε το Έκθεμα 1), οι οποίοι παρατήρησαν την εκπληκτική
ανάπτυξη του κλάδου της εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) υπηρεσιών πληροφορικής στην Ινδία. Εμπνευσμένοι,

2

Με ετήσια έσοδα $37 εκατ. το 2009 και αναμένοντας τα
έσοδα να αυξηθούν κατά 60% για το 2010∙ http://investing.businessweek.com/research/stocks/private/snapshot.
asp?privcapld=40114810.
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Northwest Community Ventures Fund

Ερωτήσεις Προετοιμασίας
1. Σχολιάστε κατά πόσο η GBI ταιριάζει με την κερδοσκοπική διαδρομή που έχει επιλέξει η Eileen O’Brien.
2. Πότε είναι σωστό να παραιτηθείτε από το οικονομικό
κέρδος, προκειμένου να αυξήσετε τις κοινωνικές αποδόσεις; Πώς μπορούν να μετρηθούν οι κοινωνικές
αποδόσεις; Μπορείτε να ορίσετε μια χρηματική αξία
(monetary value) στα κοινωνικά και στα περιβαλλοντικά οφέλη;
3. Ποιο είναι το θετικό ενδεχόμενο για τη Michelle Foster σε περίπτωση που η NCV επιτύχει; Ποιοι είναι οι
επαγγελματικοί κίνδυνοι που αντιμετωπίζει;
4. Πώς θα πρέπει να τοποθετήσει η Foster τον εαυτό
της και την ομάδα της, πριν καταφέρει να πετύχει την
άντληση κεφαλαίου συνέχισης της δραστηριότητάς της
(follow-on funding);
H Michelle Foster έριξε μια ματιά στις ετικέτες που είχαν
μείνει στα αζήτητα επάνω στο μπροστινό τραπέζι. Ο ασυνήθιστα θυελλώδης καιρός στα βορειοδυτικά είχε αποτρέψει πολλούς ανθρώπους από το να παρακολουθήσουν το
συνέδριό της σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης για αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Η εκδήλωση
χορηγούνταν εν μέρει από το μετοχικό αμοιβαίο κεφάλαιο (Equity Fund) της Foster, τη Northwest Community
Ventures (NCV). Μετά την απόφασή της να επενδύσει σε
Αυτή η μελέτη περίπτωσης εκπονήθηκε από τον Carl Hedberg
υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Natalie Taylor. Copyright
Babson College, 2005. Χρηματοδότηση δόθηκε από το F.W.
Olin Graduate School και μια δωρεά από την τάξη του 2003. All
rights reserved.

αγροτικές κοινότητες στο Όρεγκον και στην Πολιτεία της
Ουάσινγκτον, η ομάδα της Foster εξαρτιόταν από τέτοιες
συναντήσεις προβολής, προκειμένου να οικοδομήσει μια
σχέση εμπιστοσύνης με αγροτικούς επιχειρηματίες, οι
οποίοι εργάζονταν μακριά από τον κόσμο του παραδοσιακού κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών.
Στις αρχές του 2005, η NVC ήταν στο δεύτερο έτος της
ζωής της (το καταστατικό της προέβλεπε 10ετή λειτουργία).
Ωστόσο, η Foster ήδη σκεφτόταν πώς να τοποθετήσει
καλύτερα τον εαυτό της, ώστε να αντλήσει ένα κεφάλαιο
συνέχειας στο Έτος 3. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε
κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών, η ίδια είχε ξεκινήσει να αναζητά επενδυτές πολύ πριν γίνουν διαθέσιμα
αποτελέσματα απόδοσης για την τρέχουσα προσπάθειά
της. Η ανησυχία της ήταν αν η εμπορική επωνυμία (brand)
της NCV με το κοινωνικά υπεύθυνο κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών θα μπορούσε να προσελκύσει θεσμικούς
επενδυτές – ειδικά στην περίπτωση που υπήρχαν καλύτερες
αποδόσεις διαθέσιμες αλλού και με μικρότερο κίνδυνο.
Η κύρια πρόκλησή της, ωστόσο, ήταν η Eileen O’Brien,
η παθιασμένη ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού μητρικού οργανισμού της NCV. Αρχικά, οι πολύ διαφορετικές επιχειρηματικές φιλοσοφίες τους είχαν αποτελέσει μια πηγή σεβασμού, φιλοσοφικής περιέργειας, ακόμη και ψυχαγωγίας. Με
ολοένα αυξανόμενο ρυθμό, όμως, αυτή η σχέση είχε τεταθεί
εξαιτίας των πιέσεων που αντιμετώπιζαν και οι δύο γυναίκες για να ικανοποιήσουν τους αντίστοιχους –και εξαιρετικά
ανομοιογενείς– στόχους και τις υποχρεώσεις τους.

Grassroots Business Initiatives,
Inc.
H Eileen O’Brien είχε μεγαλώσει κατά τη διάρκεια του τέλους της ταραγμένης δεκαετίας του ’60 στις ΗΠΑ. Ως νεαρή γυναίκα, είχε ταξιδέψει πολύ για να συμμετάσχει σε
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Το Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan)

Ερωτήσεις Προετοιμασίας
1. Συζητήστε τη διαδικασία από την οποία έχουν περάσει
η Sarah Foster και οι συνεργάτες της, προκειμένου να
εισαγάγουν τον ιατρικό εξοπλισμό τους στην αγορά.
Πώς θα μπορούσαν να έχουν αποφύγει κάποιες από
τις παγίδες που αντιμετώπισαν;
2. Εξετάστε τη στρατηγική της Newland υπό το φως των
ειδικών συνθηκών που επικρατούν σε αυτό τον κλάδο.
Ποια είναι η πρότασή σας για την πρόοδο της εταιρείας;

ταφέρει το συγκεκριμένο τμήμα της στην Αϊόβα. Η Foster
αγαπούσε τη δουλειά της, όμως εκείνη και ο σύζυγός της,
καθηγητής σε ένα τοπικό κολέγιο, αγαπούσαν επίσης να
ζουν στην περιοχή της Βοστώνης. Αρνήθηκε την προσφορά μετεγκατάστασης στην Αϊόβα και εκμεταλλεύτηκε τα
πτυχία μηχανολογίας που κατείχε από τα πανεπιστήμια MIT
και Stanford, προκειμένου να εξασφαλίσει απασχόληση
κοντά στο σπίτι της (δείτε το Έκθεμα 1). Όμως, η λαμπρή
μηχανικός ποτέ δεν έχασε την επαφή με τον πρωταρχικό
στόχο της καριέρας της:
Έψαχνα για μια ευκαιρία στον ιατρικό εξοπλισμό ανέκαθεν από τη στιγμή που έφυγα από την Johnson & Johnson. Τότε ένας φίλος μου –ουρολόγος στο νοσοκομείο
Brigham and Women’s Hospital της Βοστώνης– με
ενημέρωσε πως υπήρχε μια ανάγκη για καλύτερες ενδοπροθέσεις1 (stents) στην ουρολογία, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής του κλάδου έχει δοθεί στην
καρδιακή λειτουργία. Τόνισε πως, αν και ήταν ευρέως
γνωστό ότι ο ουρητήρας διαστέλλεται φυσικά στην
παρουσία ενός ξένου σώματος, κανένα προϊόν ενδοπρόθεσης δεν είχε εκμεταλλευτεί στο έπακρο αυτό το
γεγονός. Πιστεύαμε πως η ήπια διαστολή θα βελτίωνε
τη ροή των ούρων και ίσως ακόμη και να βοηθούσε στο
να ξεπεραστούν οι πέτρες στα νεφρά.

3. Υπό το φως του στρατηγικού σχεδίου σας για τη Newland, πώς μπορεί η Foster να επιτύχει μια ισορροπία
μεταξύ των προσωπικών και των επαγγελματικών στόχων και δεσμεύσεών της;
Όλα έμοιαζαν με ένα τέλειο σχέδιο. Με δύο δυναμικούς
επιχειρηματικούς αγγέλους (angel investors) να καθοδηγούν την εταιρεία ιατρικού εξοπλισμού της σε κάτι που
έμοιαζε με μια ταχεία πορεία εξαγοράς, η Foster και ο σύζυγός της αποφάσισαν πως ήταν η κατάλληλη χρονική στιγμή
να δημιουργήσουν οικογένεια. Ωστόσο, έως το φθινόπωρο του 2005 (το μέσο του πρώτου τριμήνου της) τα πάντα
είχαν αλλάξει.
Η Foster, συνιδρύτρια και πρόεδρος της Newland Medical Technologies, ήταν πλέον υποχρεωμένη να επανεξετάσει σοβαρά την πορεία που είχε χαράξει για την επιχείρησή
της. Σε αυτή τη διαδικασία θα έπρεπε να προχωρήσει σε
ορισμένες δύσκολες επιλογές, προκειμένου να επιτύχει μια
ισορροπία μεταξύ της μητρότητας και του επαγγελματικού
πάθους της.

Αναγνώριση της Ευκαιρίας
Η Sarah Foster εργαζόταν ήδη δύο έτη πάνω σε σχέδια
εμφυτευμάτων ισχίου (hip implant designs) για την Johnson & Johnson στη Βοστώνη, όταν J&J αποφάσισε να μεΑυτή η μελέτη περίπτωσης προετοιμάστηκε από τον Carl
Hedberg υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Stephen Spinelli.
© Copyright Babson College, 2005.

Οι πέτρες στα νεφρά (kidney stones), ή οι πέτρες στον
ουρητήρα, αποτελούσαν μια εξουθενωτική ασθένεια που
επηρέαζε σχεδόν το 10% του πληθυσμού των ΗΠΑ. Ο
πόνος που προκαλούσε η νόσος ήταν πιο έντονος όταν η
πέτρα βρισκόταν στον ουρητήρα και παρεμπόδιζε τη ροή
των ούρων.
Ένας ασθενής που εισαγόταν με πέτρες στα νεφρά αντιμετωπιζόταν συνήθως ως επείγον περιστατικό. Ο γιατρός
του θαλάμου των επειγόντων περιστατικών χορηγούσε
φαρμακευτική αγωγή για τον πόνο και σχεδόν πάντα συμ1

Μια ιατρική ενδοπρόθεση (stent) ήταν ένας διαστελλόμενος
σωλήνας από συρμάτινο πλέγμα ή πολυουρεθάνη, που εισαγόταν σε μια κοίλη δομή του σώματος με σκοπό να τη διατηρήσει
ανοιχτή ή να προσφέρει αντοχή. Οι ενδοπροθέσεις χρησιμοποιούνταν σε διαφορετικές περιπτώσεις, όπως οι στεφανιαίες αρτηρίες, τα αιμοφόρα αγγεία, η χοληδόχος κύστη, ο οισοφάγος,
η τραχεία και ο ουρητήρας – ο σωλήνας που μεταφέρει τα ούρα
από τα νεφρά στην ουροδόχο κύστη.
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Maclean Palmer

Ερωτήσεις Προετοιμασίας
1. Αξιολογήστε την απόφαση του Maclean Palmer να
δημιουργήσει μια νέα εταιρεία κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital) το 2000 και την
πρόοδό του μέχρι σήμερα.
2. Πώς αξιολογείτε την ομάδα;
3. Περιγράψτε τους κυριότερους κινδύνους που βλέπετε,
τις ερωτήσεις ενδελεχούς μελέτης (due diligence) στις
οποίες θα επικεντρωνόσασταν και με ποιον θα ερχόσασταν σε επαφή ως αναλυτής του συνταξιοδοτικού
ταμείου (pension fund analyst) ή πιθανός ετερόρρυθμος εταίρος στο κεφάλαιο.
4. Προετοιμάστε μια λεπτομερή περιγραφή του τι θα περιλαμβάνατε σε ένα μνημόνιο ιδιωτικής τοποθέτησης
(private placement memorandum), που στόχο έχει να
συστήσει/διαφημίσει το επενδυτικό κεφάλαιό σας σε
υποψήφιους επενδυτές.
5. Ποιος πρέπει να επενδύει σε μια εταιρεία κεφαλαίων
επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital fund);

Maclean Palmer
Ο Maclean Palmer περπατούσε στην παραλία Martha’s
Vineyard απολαμβάνοντας το ζεστό ήλιο, στο ξεκίνημα
μιας μέρας που θα αποδεικνυόταν πολύ σημαντική για την
προσπάθειά του να εκκινήσει μια εταιρεία ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (private equity fund) αξίας $200 εκατ.
Το ίδιο αυγουστιάτικο απόγευμα του 2000, ο Palmer και οι
τέσσερις επίλεκτοι εταίροι του είχαν λάβει μια συλλογική
απόφαση, που καλώς ή κακώς θα άλλαζε τις ζωές τους για
πάντα.
Σε λιγότερο από δύο μήνες, οι συνέταιροι θα άφηναν
τις δουλειές τους, θα πουλούσαν τα σπίτια τους και θα με-

H μελέτη περίπτωσης προετοιμάστηκε από τον Carl Hedberg
υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Jeffry Timmons, Καθηγητή επιχειρηματικότητας στο Arthur M. Blank Center for
Entrepreneurship, στο Babson College. © Copyright Babson
College, 2004. Χρηματοδότηση παρείχε το Franklin W. Olin
Foundation. All rights reserved.

τακόμιζαν με τις οικογένειές τους στη Βοστώνη, προκειμένου να ξεκινήσουν να διαμορφώνουν ένα μνημόνιο προσφοράς (offering memorandum) για μια εταιρεία ιδιωτικών
επενδυτικών κεφαλαίων (private equity fund), που όπως
πίστευαν θα προσέλκυε μια διαφοροποιημένη και επικερδή ροή συμφωνιών. Και καθώς άρχιζε να φαίνεται ότι το
2000 θα ήταν το έτος μέσα στο οποίο θα αντλούνταν τα
περισσότερα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών στην
ιστορία, φαινόταν πως είχαν επιλέξει την καλύτερη δυνατή
χρονική στιγμή για να εκκινήσουν κάτι δικό τους.

Η Επενδυτική Διαδικασία των
Κεφαλαίων Επιχειρηματικών
Συμμετοχών
Οι επενδυτές κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών και
οι επιχειρηματίες συμμετέχουν σε μια διαδικασία κατά την
οποία αναλαμβάνουν και διαχειρίζονται τους κινδύνους
που σχετίζονται με την επένδυση σε νέες επιχειρηματικές
ευκαιρίες. Στόχος τους είναι η μακροπρόθεσμη δημιουργία
αξίας για τους ίδιους, τις επιχειρήσεις τους, τις κοινότητές
τους και τις άλλες ομάδες ενδιαφερομένων. Η διαδικασία
ξεκινά με τη σύλληψη μιας επενδυτικής ευκαιρίας. Στη συνέχεια συγγράφεται ένα ενημερωτικό δελτίο, με σκοπό να
διατυπώσει τη στρατηγική και να περιγράψει τα προσόντα
και το ιστορικό της επενδυτικής ομάδας. Η συγκέντρωση
χρημάτων αποτελεί ένα εγχείρημα δικτύωσης και πωλήσεων, το οποίο συνήθως αποκτά υπόσταση μόνο αφότου
ένας σύμβουλος επενδύσεων –γνωστός και ως gatekeeper
(δείτε το πλαίσιο) – δεσμεύσει κεφάλαιο στο κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών
Μόλις τα χρήματα συγκεντρωθούν, η εταιρεία κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών επιδιώκει να προσθέσει
αξία με πολλούς τρόπους: εντοπίζοντας και αξιολογώντας
επιχειρηματικές ευκαιρίες, με τη διαπραγμάτευση και την
ολοκλήρωση επενδύσεων, παρακολουθώντας και καθοδηγώντας επιχειρήσεις, παρέχοντας τεχνική και διοικητική
υποστήριξη και προσελκύοντας επιπλέον κεφάλαιο, διευθυντές, διοίκηση, προμηθευτές και άλλους βασικούς πόρους (δείτε το Έκθεμα 1). Δεδομένης της τυχαίας σύγκλισης παραγόντων (π.χ., διοικητικό ταλέντο, χρονισμός στην
αγορά, στρατηγικό όραμα) που απαιτείται, προκειμένου μια
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Quick Lube Franchise Corporation (QLFC)

Ερωτήσεις Προετοιμασίας

λαδιών μηχανής και φίλτρων των αυτοκινητιστών σε ένα
εξειδικευμένο κτίριο με πολύ εκλεπτυσμένες διαδικασίες.
Ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1979 από τον Jeff Martin. Ο Frank
Herget αποτελούσε ένα από τα τέσσερα ιδρυτικά μέλη της
ομάδας του Martin. Έπειτα από μερικά χρόνια, ο Herget
απογοητεύτηκε με τη ζωή στα κεντρικά γραφεία του δικαιοπαρόχου στο Ντάλας. Πίστευε ότι το μέλλον της Super
Lube ήταν στη λειτουργία των κέντρων παροχής υπηρεσιών. Η άποψη αυτή τον έφερε σε αντίθεση με τον ιδρυτή,
πρόεδρο και CEO, Jeff Martin, ο οποίος είχε δεσμευτεί με
πάθος στην ταχύτατη ανάπτυξη των κέντρων εξυπηρέτησης
μέσω δικαιόχρησης (franchising). Ο Martin και ο Herget
γνωρίζονταν πολύ καιρό, έτσι επιδίωξαν έναν αμοιβαία
αποδεκτό τρόπο για να επιλύσουν τις διαφορές τους. Οι
συζητήσεις τους γρήγορα οδήγησαν στην απόφαση ότι ο
Herget θα αγόραζε ένα κέντρο παροχής υπηρεσιών της
εταιρείας στη Βόρεια Καλιφόρνια, ανταλλάσσοντας τις μετοχές της Super Lube που κατείχε, οι οποίες αποτιμούνταν
στα $64.000 και τις είχε αρχικά αγοράσει για $13.000. Η
Quick Lube Franchise Corporation είχε μόλις ιδρυθεί.

1. Ποιους λόγους μπορεί να έχει η QLFC για να καταθέσει
αγωγή (lawsuit) εναντίον της Huston;
2. Γιατί πιστεύετε πως η Huston έχει ζητήσει μια συνάντηση με τον Herget;
3. Ποια συμβουλή θα δίνατε στον Herget, καθώς εξετάζει
το αίτημα της Huston για μια συνάντηση με την QLFC;
4. Ως μέρος αυτής της συμβουλής, πόσο αξίζει η QLFC;
5. Εξαρτάται η απάντησή σας στην Ερώτηση 4 από το
πώς θα πραγματοποιηθεί η «συγκομιδή» (harvest) της
QLFC;
Είχε περάσει ένα έτος από τότε που η Huston, μια μεγάλη
εταιρεία πετρελαίου, αγόρασε το 80% της Super Lube, Inc.,
του νούμερο ένα δικαιοπαρόχου (franchisor) κέντρων παροχής υπηρεσιών γρήγορης λίπανσης και αλλαγής λαδιών
στις ΗΠΑ με 1.000 καταστήματα. Ως αποτέλεσμα αυτής
της εξαγοράς, ο μεγαλύτερος δικαιοδόχος (franchisee) της
Super Lube, η Quick Lube Franchise Corporation (QLFC),
βρέθηκε σε μια θέση όπου ο κύριος προμηθευτής της, το
κύριο όχημα χρηματοδότησής της και ο δικαιοπάροχός της
αποτελούσαν την ίδια οντότητα. Επρόκειτο για μια ευκαιρία
ή μια καταστροφή; Τον Απρίλιο του 1991 ο Frank Herget,
ιδρυτής, πρόεδρος και CEO της QLFC, ήταν αντιμέτωπος με
μία από τις πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής του.

Πρώιμη Επιτυχία και Ανάπτυξη
Η επιτυχία στο πρώτο του κέντρο εξυπηρέτησης ενέπνευσε την ανάπτυξη. Τελικά, η QLFC έλεγχε την ανάπτυξη και
τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των κέντρων εξυπηρέτησης
σε μια γεωγραφική περιοχή που κάλυπτε τμήματα της Καλιφόρνια και της Ουάσινγκτον, με προοπτική για περισσότερα από 90 κέντρα εξυπηρέτησης. Ο μακροπρόθεσμος
στόχος του Herget ήταν να οικοδομήσει την QLFC σε μια
μεγάλη αλυσίδα κέντρων παροχής υπηρεσιών της Super
Lube, που θα προχωρούσε σε αρχική δημόσια προσφορά
μετοχών ή σε συγχώνευση με μια μεγαλύτερη εταιρεία (δείτε τα Εκθέματα Α και Β).
Ο Herget χρηματοδότησε την ανάπτυξη της QLFC
τόσο με ίδια όσο και με δανειακά κεφάλαια (Εκθέματα Γ και
Δ). Τα περισσότερα από τα επιπλέον ίδια κεφάλαια προήλ-

Ιστορικό
Η Super Lube ήταν ο καινοτόμος στην έννοια της γρήγορης
λίπανσης, εξυπηρετώντας τις ανάγκες λίπανσης, αλλαγής
Αυτή η μελέτη περίπτωσης προετοιμάστηκε από τους καθηγητές Stephen Spinelli και William Bygrave. © Copyright Babson
College, 1991. All rights reserved.

ΕΚΘΕΜΑ Α
Ανάπτυξη της QLFC
Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πωλήσεις ($ εκατ.)

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

2

3

4

7

16

25

34

44

46

47

0,5

1,6

2,1

3,8

8,5

15,5

19

27

28

30
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Ο Mike Bellobuono ήξερε πως είχε πολλά να εξετάσει.
Ήταν μια πολύ συναρπαστική εποχή για τον κλάδο των
κουλουριών/ψωμιών με κυκλικό σχήμα – μπέιγκελ (bagel).
Οι πωλήσεις του κλάδου είχαν αυξηθεί εκρηκτικά και η
εταιρεία του, η Bagelz, μια αλυσίδα καταστημάτων μπέιγκελ με έδρα το Κονέκτικατ, είχε δημιουργήσει επτά σημεία
λιανικής πώλησης σε τρία έτη. Υπήρχε μια τεράστια ευκαιρία
για ανάπτυξη, όμως ο Bellobuono γνώριζε πως η εταιρεία
έπρεπε να αναπτυχθεί γρήγορα, διαφορετικά θα αντιμετώπιζε προβλήματα ανταγωνισμού απέναντι σε μεγάλους
παίκτες της αγοράς.
Η εταιρεία βρισκόταν στο σημείο όπου η τετραμελής διοικητική ομάδα έπρεπε να αποφασίσει αν θα άρχιζε να πουλάει δικαιοχρήσεις (franchises) ή θα παρέμενε μια πλήρως
ιδιόκτητη εταιρεία. Διακυβεύονταν πολλά σε αυτή την απόφαση για τον πρόεδρο Joe Amodio, τον αντιπρόεδρο Wes
Becher, το διευθυντή ανάπτυξης Jamie Whalen και το διευθυντή λειτουργιών Mike Bellobuono. Αρχικά είχαν προγραμματίσει να παραμείνουν μια πλήρως ιδιόκτητη εταιρεία,
όμως στη συνέχεια γνώρισαν τον Fred DeLuca, ο οποίος
πρότεινε τη δικαιόχρηση ως μια καλή προοπτική ανάπτυξης και πρόσφερε χρηματοδότηση. Ο DeLuca, ιδρυτής της
Subway, μιας δικαιόχρησης καταστημάτων σάντουιτς αξίας
πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα τεράστιο «περιουσιακό στοιχείο» για την Bagelz.
Διέθετε πρόσβαση σε μεγάλα ποσά κεφαλαίων, μπορούσε να εξασφαλίσει πρόσβαση σε μια σειρά από πόρους,
όπως η διαφήμιση και η νομική υποστήριξη, και πάνω από
όλα σε εμπειρία: Η εταιρεία του διέθετε περισσότερα καταστήματα/σημεία πωλήσεων στις ΗΠΑ από οποιονδήποτε
άλλο δικαιοπάροχο. Ωστόσο, ο Bellobuono γνώριζε ότι ο
Amodio και η ομάδα δεν επιθυμούσαν η Bagelz απλώς να
μετατραπεί σε ένα κομμάτι της «αυτοκρατορίας» του DeLuca. Οι τέσσερις ήταν συνηθισμένοι να λειτουργούν ως
μέλη μιας μικρής, στενά δεμένης ομάδας και προβληματίζονταν μήπως η συνεργασία με τον DeLuca οδηγούσε τελικά
στην απώλεια ελέγχου της εταιρείας τους.
Αυτή η μελέτη περίπτωσης προετοιμάστηκε από την Andrea
Alyse με τη βοήθεια του Dan D’Heilly υπό την καθοδήγηση του
καθηγητή Stephen Spinelli. © Copyright Babson College, 1996.
Χρηματοδότηση παρασχέθηκε από το Ewing Marion Kauffman
Foundation. All rights reserved.

Αν αποφάσιζαν να προχωρήσουν σε δικαιόχρηση, ο
Bellobuono αναρωτιόταν αν θα ήταν σε θέση να βρουν
δικαιοδόχους, οι οποίοι θα διέθεταν τα οικονομικά χαρακτηριστικά, τα κίνητρα και την ικανότητα να διευθύνουν
επιτυχώς ένα κατάστημα Bagelz. Είχε ακούσει επίσης πολλές ιστορίες σχετικά με συγκρούσεις που ανέκυπταν στις
σχέσεις δικαιοπαρόχου-δικαιοδόχου. Είναι αλήθεια πως
ορισμένες από αυτές τις συγκρούσεις μπορούσαν να αποτραπούν, όμως αναπόφευκτα θα ανέκυπταν δυσκολίες, οι
οποίες πιθανότατα θα κατέληγαν σε νομικές προκλήσεις.
Αυτό τον ανησυχούσε πολύ. Ήξερε πως οι δυσαρεστημένοι δικαιοδόχοι θα αντιπροσώπευαν ανεπαρκώς την
Bagelz και δεν ήταν σίγουρος αν η ανάπτυξη άξιζε τους
πονοκεφάλους και την πιθανότητα οι δυσαρεστημένοι δικαιοδόχοι να καταστρέψουν τη φήμη της εταιρείας. Επίσης
ανησυχούσε για το αν στα καταστήματα των μελλοντικών
δικαιοδόχων θα μπορούσε να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που είχε επιτύχει η Bagelz στα επτά
ιδιόκτητα καταστήματά της. Γνώριζε πόσο δύσκολη ήταν η
οικοδόμηση ενός ονόματος και πως ένα αρνητικό περιστατικό μπορούσε να το καταστρέψει ανεπανόρθωτα. Σκέφτηκε τι είχε συμβεί στην Jack-in-the-Box, μια άλλη μεγάλη δικαιόχρηση εστιατορίων ταχείας εξυπηρέτησης (fast-food).
Τον Ιανουάριο του 1993 ένας πελάτης ασθένησε και τελικά
πέθανε εξαιτίας βακτηρίων που υπήρχαν σε ένα ανεπαρκώς
ψημένο χάμπουργκερ. Ύστερα από αυτό το περιστατικό, η
εταιρεία προσέλαβε ανεξάρτητους επιθεωρητές, προκειμένου να επανεξετάσουν κάθε μεμονωμένο κατάστημα της
δικαιόχρησης και να διασφαλίσουν ότι όλα συμμορφώνονταν με την πρότυπη διαδικασία παρασκευής, όπως αυτή
είχε θεσπιστεί από την Υγειονομική Υπηρεσία (Board of
Health). Ούτε μία επιπλέον παράβαση δεν εντοπίστηκε σε
οποιοδήποτε από τα εκατοντάδες καταστήματα. Παρ’ όλα
αυτά, μετά το περιστατικό, οι δικαιοδόχοι παρουσίασαν
μείωση των εσόδων τους έως και 35% 1.
Από την άλλη πλευρά, αν αποφάσιζαν να μην προχωρήσουν σε δικαιόχρηση, διακινδύνευαν να τους αποκλείσει ο

1

“E-Coli Scare Deals Blow to Seattle Burger Sales,” Restaurant
Business, March 20, 1993; and “Fallout of E-Coli Episode Still
Troubles Foodmarket,” Nation’s Restaurant News, March 20,
1995.

Μελέτη περίπτωσης Κεφαλαίου

Midwest Lighting Inc.

13

Ερωτήσεις Προετοιμασίας
1. Αξιολογήστε την εταιρεία. Πόσο πιστεύετε ότι αξίζει
η επιχείρηση; Φέρτε μαζί σας στο μάθημα μια γραπτή
προσφορά, που να δείχνει πόσο θα πληρώνατε για την
επιχείρηση αν ήσασταν στη θέση του Scott και του Peterson.
2. Τι θα πρέπει να κάνουν για να επιλύσουν το ζήτημα της
ιδιοκτησίας;
3. Πώς θα χρηματοδοτούσατε την αγορά της εταιρείας;
4. Υποθέστε πως πράγματι αγοράζετε την επιχείρηση. Σε
ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα σχεδιάζατε να προβείτε την πρώτη ημέρα; Έως το τέλος της πρώτης εβδομάδας; Έως το τέλος των πρώτων έξι μηνών; Εξηγήστε
πώς και γιατί.
Ο Jack Peterson είχε αποθαρρυνθεί από τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις με το συνέταιρό του, David Scott, και
ήδη από το 1996 είχε ζητήσει συμβουλές από φίλους και
συνεργάτες για το πώς θα μπορούσε να διορθώσει την κατάσταση. Έως το 2005, ο Jack είχε αρχίσει να πιστεύει πως
αυτός και ο Scott απλά απομακρύνθηκαν πάρα πολύ για να
μπορούν πλέον να συνεχίσουν μαζί. Ο Peterson έπρεπε να
βρει έναν αμοιβαία αποδεκτό τρόπο για να χωρίσουν. Μια
εναλλακτική λύση θα ήταν ο ένας συνέταιρος να αγοράσει
το μερίδιο του άλλου. Όμως θα έπρεπε πρώτα να συμφωνήσουν να κάνουν κάτι τέτοιο και να βρουν μια αποδεκτή
μέθοδο. Ο Scott δεν έμοιαζε να έχει κανένα ενδιαφέρον
για έναν τέτοιο διακανονισμό.
Καθόλη τη διάρκεια του 2004, οι διαφορές μεταξύ των
συνεταίρων είχαν ενταθεί. Φυσικά, είχαν αρνητικό αντίκτυπο και, μεταξύ άλλων, έκαναν τους εργαζομένους να αισθάνονται άβολα. Έως τις αρχές του 2005 η κατάσταση έγινε
αφόρητη. Ο Peterson θυμήθηκε την ετήσια συνάντηση
στρατηγικής τον Ιανουάριο:
Ήταν μια ολοκληρωτική καταστροφή. Υπήρχαν συζητήσεις σε υψηλούς τόνους και σοβαρές διαφωνίες. Ήταν
τόσο άσχημα, που κανείς δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει ποτέ ξανά σε άλλη συνάντηση. Ήμασταν όλοι
δυστυχισμένοι.

Το δύσκολο ήταν πως ο καθένας από εμάς πίστευε
πραγματικά πως είχε δίκιο. Σε διάφορες περιπτώσεις,
άλλα στελέχη μέσα στην εταιρεία θα υποστήριζαν τη
μία ή την άλλη θέση. Αυτές ήταν υπό κανονικές συνθήκες ειλικρινείς διαφορές απόψεων. Όμως, με την πάροδο του χρόνου, εσωτερικές πολιτικές διεργασίες (π.χ.,
ποιος συμπαθεί ποιον, ποιος προσβλέπει σε όφελος
από ποιον) άρχισαν να υπεισέρχονται στις διαμάχες και
στο ποιος υποστηρίζει τη θέση ποιου.

Περιγραφή της Εταιρείας
Η Midwest Lighting Inc. (MLI) κατασκεύαζε εξατομικευμένα συστήματα φωτισμού, που χρησιμοποιούνται σε εμπορικές εφαρμογές. Οι πωλήσεις το 2005 έφθαναν περίπου
τα $5,5 εκατ., με κέρδη μόλις πάνω από τα $144.000.
Οι περισσότερες πωλήσεις αφορούσαν συγκεκριμένα επιμέρους προϊόντα από τις εννέα κύριες προϊοντικές
γραμμές που σχεδίαζε και πρόσφερε η εταιρεία. Το 10%
των πωλήσεων αποτελούσαν τα πλήρως εξατομικευμένης
σχεδίασης ή εξατομικευμένης κατασκευής φωτιστικά, ενώ
οι παραγγελίες σε ποσοστό 15% αφορούσαν ελαφρώς
τροποποιημένες εκδόσεις ενός τυποποιημένου προϊόντος. Το 2005 η MLI απέστειλε 82.500 φωτιστικά. Αν και
οι μεμονωμένες παραγγελίες κυμαίνονταν από μία μονάδα
μέχρι περισσότερες από 2.000 μονάδες, το μέσο μέγεθος
παραγγελίας ήταν περίπου τα 15 έως 20 φωτιστικά. Τα τροποποιημένα και προσαρμοσμένης σχεδίασης φωτιστικά
έφθαναν κατά μέσο όρο περίπου τα 25 ανά παραγγελία.
Ο Jack Peterson, πρόεδρος της MLI, περιέγραψε τη θέση
τους στην αγορά:
Η στρατηγική προϊόντος-μάρκετινγκ που ακολουθούμε
είναι να προσπαθούμε να επιλύσουμε τα προβλήματα
φωτισμού για αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σχεδιάζουμε προϊόντα που διαθέτουν κατάλληλο αρχιτεκτονικό στιλ για συγκεκριμένους τύπους οικοδομικών
κατασκευών. Αν ένας αρχιτέκτονας αντιμετωπίζει ένα
ασυνήθιστο πρόβλημα φωτισμού, σχεδιάζουμε ένα ειδικό φωτιστικό που να ταιριάζει στις ανάγκες του. Ή,
σε περίπτωση που ο ίδιος σχεδιάσει ένα φωτιστικό, το
κατασκευάζουμε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.
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Lightwave Technology Inc.

Ερωτήσεις Προετοιμασίας
1. Εν αναμονή μιας αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO)
θα πρέπει οι συνιδρυτές να προχωρήσουν σε έναν επιπρόσθετο γύρο ενδιάμεσης χρηματοδότησης (bridge
financing); Γιατί ναι ή γιατί όχι;
2. Πώς θα δομούσατε και θα τιμολογούσατε αυτόν το
γύρο χρηματοδότησης και γιατί;
3. Τι θα πρέπει να κάνουν οι Kinson και Weiss, προκειμένου να αναπτύξουν την εταιρεία τους;
4. Πώς θα πρέπει η εταιρεία να αξιολογήσει και να αποφασίσει αν θα επιδιώξει μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO) αυτή τη χρονική στιγμή; Πώς θα πρέπει να
σχεδιάσουν και να διαχειριστούν αυτή τη διαδικασία;
Η επιτυχία των διόδων εκπομπής φωτός (light-emitting
diodes – LEDs) έγκειται στη μεγάλη διάρκεια ζωής τους (οι
δίοδοι εκπομπής φωτός διαρκούν δέκα φορές περισσότερο από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως), στην ενεργειακή
απόδοση, στην αντοχή, στο χαμηλό κόστος συντήρησης
και στο συμπαγές μέγεθός τους. Μόνο στις ΗΠΑ η αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με LED θα αποφέρει ενεργειακά οφέλη έως και $100 δις μέχρι το 2025,
εξοικονομώντας έως και 120 GW (gigawatt) ηλεκτρικής
ενέργειας ετησίως.
Light-Emitting Diodes 2002˙
Strategic Summit for LEDs in Illumination

Το καλοκαίρι του 2003 οι πεπειραμένοι επιχειρηματίες
George Kinson και δρ Schyler Weiss αξιολογούσαν για
άλλη μια φορά αν θα επιδίωκαν μια αρχική δημόσια προσφορά (IPO) για τη νεαρή και δυναμική εταιρεία φωτισμού
τους, τη Lightwave Technology.
Η πρώτη φορά που είχαν εξετάσει μια τέτοια πορεία
ήταν το 2001, ακριβώς πριν σκάσει η «φούσκα» του Internet. Τους μήνες που ακολούθησαν αυτή τη δραματική αναστροφή στις κεφαλαιαγορές, οι συνέταιροι αναγκάστηκαν

Αυτή η μελέτη περίπτωσης προετοιμάστηκε από τον Carl
Hedberg υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Jeffry A. Timmons.
© Copyright Jeffry A. Timmons, 2005. All rights reserved.

να εφαρμόσουν ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης/εξυγίανσης
(restructuring plan). Η οικονομική ύφεση περιόρισε σημαντικά τις προσπάθειες της εταιρείας να επωφεληθεί από την
ηγετική της θέση σε αυτή την αναδυόμενη αγορά. Ωστόσο,
η εξυγίανση ήταν επιτυχής – σε μεγάλο βαθμό λόγω των
ικανοτήτων (capabilities) της Lightwave. Σε μόλις δύο έτη η
εταιρεία βρισκόταν και πάλι στο προσκήνιο.
Επειδή το 2003 η αγορά των αρχικών δημόσιων προσφορών ήταν ακόμη αρκετά ασθενής –και κανένας δε θα
διακινδύνευε μια πρόβλεψη σχετικά με το πότε θα μπορούσε να ανακάμψει–, ο Kinson έπρεπε να αναρωτηθεί αν
θα ήταν καλύτερο να παραμείνει η εταιρεία ιδιωτική, έως
ότου πετύχουν ακόμη καλύτερα νούμερα, όπως και μια μεγαλύτερη κυριαρχία σε μια σειρά από τμήματα της αγοράς
φωτισμού. Από την άλλη πλευρά, μια επιτυχημένη αρχική
δημόσια προσφορά (IPO) θα τους παρείχε κεφάλαια και
γόητρο στον κλάδο.

Παραδοσιακά Προϊόντα
Φωτισμού
Ο ηλεκτρικός λαμπτήρας (lightbulb) αποτέλεσε μία από τις
σημαντικότερες εφευρέσεις των τελών του 19ου αιώνα.
Έφερε επανάσταση στον τρόπο που οι άνθρωποι ζούσαν,
εργάζονταν και διεξήγαγαν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Πολλές βελτιώσεις στην αρχική εφεύρεση
του Thomas Edison, όπως οι λαμπτήρες φθορισμού, είχαν
μετασχηματίσει τον κλάδο, όμως ο τυποποιημένος βιδωτός λαμπτήρας (standard screw-in lightbulb) παρέμενε στο
επίκεντρο. Η αγορά φωτισμού ήταν χωρισμένη σε δύο
τμήματα: τους λαμπτήρες ([lamps] τις λάμπες και τους σωλήνες) και τα φωτιστικά ([fixtures] τα πλαστικά, μεταλλικά
και γυάλινα περιβλήματα για τους λαμπτήρες). To 2001 ο
κλάδος του φωτισμού αντιπροσώπευε μια αγορά μεγέθους
$79 δις: $17 δις σε λαμπτήρες και $62 δις σε φωτιστικά1.
Πάνω από το ένα τρίτο αυτής της αγοράς αφορούσε τον
εσωτερικό φωτισμό, με τους λαμπτήρες και τον εξωτερικό
φωτισμό να αποτελούν τα αμέσως επόμενα μεγαλύτερα

1

Freedonia Group, Inc., www.freedoniagroup.com.
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Telephony Translations, Inc. (A)

Ερωτήσεις προετοιμασίας
1. Αξιολογήστε την επιχειρηµατική σκέψη και ηγεσία του
Dave Santolli στη Faxtech και στην TTI.
2. Ποια είναι τα σηµαντικότερα διδάγµατα και οι σηµαντικότερες διαπιστώσεις για εσάς;
3. Αξιολογήστε την πρόοδο και την κατάσταση που
αντιµετώπιζε η TTI το 2006. Τι έπρεπε να κάνει η εταιρεία; Τι έπρεπε να κάνουν οι επενδυτές/τα µέλη του ∆Σ;
Η επιχειρηµατική σταδιοδροµία του Dave Santolli ανέκαθεν ενσωµάτωνε την άποψη ότι η ζωή έχει να κάνει µε το
ταξίδι παρά µε τον προορισµό. Σε ηλικία 42 ετών είχε βιώσει τόσο τη λάµψη της επιτυχίας όσο και τον πόνο της
αποτυχίας στις επιχειρήσεις. Άντεξε το τροµερό σοκ της είδησης ότι η σύζυγός του η Terry αντιµετώπιζε µια δύσκολη
µάχη µε τον καρκίνο και ένιωσε κύµατα ανακούφισης όταν
εκείνη ξεπέρασε το πρόβληµά της.
Στις αρχές του 2005 άρχισε να σχηµατίζει την εντύπωση πως όλα αυτά δεν ήταν παρά η προετοιμασία για το
επόµενο κύµα προκλήσεων. H πρόσφατη πρόκληση που
είχε να αντιμετωπίσει ήταν μια αγωγή επενδυτών σε βάρος
του. Μάλιστα, τα έξοδα της δικαστικής υπεράσπισης είχαν
ήδη σχεδόν εξαντλήσει τα οικονομικά διαθέσιμα του Dave
και της Terry.
Πώς είναι δυνατόν µια νεαρή εταιρεία µε παγκόσµια
εµβέλεια, έσοδα $50 εκατ., 650 εργαζομένους και
χρηµατιστηριακή αξία άνω των $280 εκατ. να εξαναγκαστεί σε πλήρη εκκαθάριση µέσω υπαγωγής στο άρθρο 7
του πτωχευτικού κώδικα των ΗΠΑ µέσα σε ένα βράδυ;
Η νέα επιχειρηματική προσπάθεια του Dave, η Telephony
Translations, Inc. (TTI), εξακολουθούσε έπειτα από πέντε
έτη να µην παρουσιάζει κέρδη. Αν και ο Dave πάντα επέµενε ότι τέτοιου είδους ζηµίες είναι αναµενόµενες, οι επενδυτές του τον είχαν αντικαταστήσει ως διευθύνοντα σύµβουλο (CEO), προκειµένου να λάβουν µια δεύτερη γνώµη και
Η μελέτη περίπτωσης προετοιμάστηκε από τον Carl Hedberg,
υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Jeffry Timmons. © Copyright
Jeffry Timmons, 2007. All rights reserved.

άποψη περί αυτού. Ενώ η επιχείρηση φαινόταν να βρίσκεται
σε καλό δρόµο µε την ανάπτυξη µιας περίπλοκης τεχνολογικής λύσης πολύ πριν από την προβλεπόµενη ζήτηση,
επρόκειτο για µια απόλυτα κρίσιµη στιγµή για την ανάπτυξη
της ευκαιρίας.
Και παρ’ όλα αυτά, ο Dave βρέθηκε να ενηµερώνει το
εµβρόντητο προσωπικό του ότι είχε προσβληθεί από µια
ιδιαίτερα επιθετική µορφή καρκίνου που θα τον έθετε για
µήνες στο περιθώριο και θα τον ταλαιπωρούσε, µε αποτέλεσµα να του είναι αδύνατον να προσφέρει την παραµικρή
καθοδήγηση ή ηγεσία. ∆ιαβεβαίωσε την οµάδα ότι θα επέστρεφε και ότι πολύ σύντοµα η εταιρεία θα ανέκαµπτε. Τι
άλλο µπορούσε να πει;

Πάθος για επιχειρηματικότητα
Όσο σπούδαζε βιομηχανικό σχεδιασμό (industrial engineering) στο Πανεπιστήµιο Cornell, ο Dave Santolli
ανέπτυξε ένα έντυπο για τους φοιτητές που ζούσαν στην
πανεπιστηµιούπολη. Υπό τη διεύθυνσή του, το περιοδικό
Student Life έφτασε σε ελεγχόµενη κυκλοφορία 1,2 εκατοµµυρίων αντιτύπων. Το 1987, τέσσερα έτη µετά την αποφοίτησή του από το Cornell, ο Santolli πούλησε την επιχείρησή του στην Time, Inc. έναντι σχεδόν $1 εκατοµµυρίου
και µετακόµισε στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο µιας ελκυστικής συµφωνίας µε τον εκδοτικό οίκο. Αν και απολάµβανε
την εργασία του στην πόλη, σύντοµα ο Dave άρχισε να
νοσταλγεί την έντονη, ξέφρενη ζωή που είχε γνωρίσει ως
επιχειρηματίας νεοφυούς επιχείρησης (start-up).
Την επόµενη χρονιά, ο Dave ξεκίνησε να φοιτά στo
Harvard Business School (HBS), µε σκοπό να έχει το
επόµενο επιχειρηµατικό του σχήµα έτοιµο για εκκίνηση
έως τη στιγµή της αποφοίτησής του. Δεν τον απασχολούσε
το γεγονός ότι η έρευνά του για µια ελκυστική ευκαιρία θα
τον οδηγούσε πέρα από τη σφαίρα των όσων κατανοούσε:
Σύµφωνα µε την καθιερωµένη άποψη πρέπει να ξεκινά
κανείς ένα επιχειρηµατικό σχήµα σε έναν κλάδο όπου
έχει ήδη εµπειρία, αλλά µε δεδοµένο τον ταχύ ρυθµό
ανάπτυξης στην πληροφορική, εκεί θέλω να βρίσκοµαι.
Είχα γνώσεις µηχανολογίας, γι’ αυτό δε µε τρόµαζε η
τεχνολογία. Ήµουν βέβαιος ότι µπορούσα να ξεκινήσω
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Indulgence Spa Products

Ερωτήσεις προετοιμασίας
1. Αυτή η οικογένεια και αυτή η περίπτωση αφορούν «οικογενειακή επιχείρηση» ή «οικογενειακή επιχειρηµατικότητα»; Πώς θα σκιαγραφούσατε τις διαφορές; Έχει
σηµασία αυτή η διάκριση προκειµένου να γίνει κατανοητή η περίπτωση;
2. Aξιολογήστε την επιχείρηση/οικογένεια Dawson χρησιµοποιώντας το µοντέλο νοοτροπίας και µεθόδων
για την οικογενειακή επιχειρηµατικότητα.
3. Πόσο καλά προετοιµασµένη είναι η Jimella για να
επεκτείνει µε επιτυχία την Indulgence Spa; Ποια είναι
τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία της; Προσδιορίστε
ποιους πόρους και ποιες ικανότητες αντιπροσωπεύει
για τον οικογενειακό όµιλο και τη νεοφυή επιχείρησή
της.
4. Ποιες διαφορές σε ό,τι αφορά τη ζήτηση στην αγορά θα αντιµετωπίσει η Indulgence σε σύγκριση µε την
αγορά-στόχο της Dawson Products; Πώς θα επηρεάσουν αυτές οι διαφορές το επιχειρηµατικό µοντέλο της
Indulgence; Αλλάζει η νέα αγορά-στόχος τις απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τους πόρους και τις ικανότητες;
5. Διαμορφώστε µια σειρά συστάσεων προς την Jimella
σχετικά µε το πώς µπορεί να αναπτύξει την επιχειρηµατική της εταιρεία προωθώντας ταυτόχρονα µια στρατηγική οικογενειακής επιχειρηµατικότητας. Αποκλείουν
το ένα το άλλο; Πώς αντιµετωπίζουν οι συστάσεις σας
τα ζητήµατα της διαδοχής και της οικογενειακής κληρονοµιάς στην περίπτωση αυτή;
Η Jimella, το µικρότερο από τα παιδιά της οικογένειας
Dawson, κοίταξε χαµογελαστή µέσα στο γραφείο της µητέρας της.
«Καληµέρα, µαµά! Να σε απασχολήσω ένα λεπτό;»

«Βέβαια, έλα µέσα. Προετοιµαζόµουν για µια συνάντηση. Νωρίς ήρθες σήµερα, Jimella. Νόµιζα ότι ήµουν µόνη
µου εδώ».
Η Ulissa δεν ήταν πραγµατικά έκπληκτη που έβλεπε την
κόρη της. Στην 32χρονη Jimella άρεσε να εργάζεται σκληρά. Είχε µάθει κάθε πτυχή της οικογενειακής επιχείρησης
προϊόντων προσωπικής φροντίδας – από το γέµισµα και
το σφράγισµα δοχείων στη γραµµή παραγωγής µέχρι τη
συνεργασία µε αγορές, spa και κέντρα αισθητικής. Είχε
ξεκινήσει να πουλάει προϊόντα πόρτα-πόρτα σε ηλικία 11
ετών. Αφού έλαβε το πτυχίο της από το Wharton και MBA
από το Duke, ήταν πλέον η γενική διευθύντρια µάρκετινγκ
της Dawson. Λίγο αφότου ανέλαβε τη θέση, ενορχήστρωσε την αναδιάρθρωση του τμήματος – τολµηρή κίνηση
που απαιτούσε τη µετάθεση µιας συµπαθούς 45χρονης
εργαζοµένης και την απόλυση αρκετών υπαλλήλων που,
όπως έκρινε η νέα γενική διευθύντρια µάρκετινγκ, χαρακτηρίζονταν από μειωμένη απόδοση και αντιπαραγωγικές
εργασιακές συνήθειες. Έως τότε, η εταιρεία είχε αναπτύξει
τη φήµη ενός φιλικού και οικογενειακού χώρου, όπου οι
εργαζόµενοι –ακόµη και οι αντιπαραγωγικοί– µπορούσαν
να είναι βέβαιοι για τη µακροχρόνια απασχόλησή τους. Το
επιθετικό νέο στιλ διοίκησης της Jimella δεν έστειλε απλώς
ένα µήνυµα αφύπνισης σε όσους υπαλλήλους βρίσκονταν
στο όριο. Η πρωτοβουλία της µείωσε τον προϋπολογισµό
µάρκετινγκ κατά το ένα τρίτο και διπλασίασε τα κέρδη,
όπως ακριβώς είχαν προβλέψει τα υπολογιστικά φύλλα της.
Η Ulissa είχε µάθει να αναµένει τέτοιου είδους προνοητικότητα και εξαιρετική επίδοση από τις κόρες της (η Angela,
39 ετών, ήταν γενική οικονοµική διευθύντρια της Dawson).
Τώρα που ο σύζυγός της και συνιδρυτής της εταιρείας, ο
Robert Dawson, είχε αρχίσει να αφιερώνει µεγάλο µέρος
του χρόνου του σε οµιλίες και µαθήµατα σε όλη τη χώρα
σχετικά µε την ανάγκη των Αφροαµερικανών να καταστούν
Η µελέτη περίπτωσης προετοιµάστηκε από τη Sandra SowellScott. © Copyright Babson College, 2005.
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Ερωτήσεις προετοιμασίας
1. Ποια στρατηγική πορεία θα πρέπει να επιλέξει ο Jim
Harris; Ποια ζητήµατα µείζονος σηµασίας επηρεάζουν
την άποψή σας;
2. Εξετάστε τις διαδικασίες και τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την αποτίµηση µιας µη εισηγµένης
εταιρείας.
3. Εξετάστε τα διλήμματα, τις αποφάσεις και τις µελλοντικές στρατηγικές επιλογές που αντιµετωπίζει ο Harris.
4. Αξιολογήστε την ανάλυση που παρουσιάζουν οι
Shields and Company στα Εκθέµατα 1-7. Ποια κριτήρια
θα χρησιµοποιούσατε για να αξιολογήσετε και να επιλέξετε επενδυτική τράπεζα;
Ιανουάριος 2008. Επιστρέφοντας στο Ντένβερ, ο Jim
Harris τροχοδρόµησε το αεροσκάφος του, τύπου Lear 35,
στο µικρό σκονισµένο διάδροµο απογείωσης ανατολικά
του Τούσον. Το άλλο του τζετ, ένα Lear 55, κάλυπτε τα έξοδά του στη νέα επιχείρηση του Harris, µια εταιρεία ναύλωσης αεροσκαφών. Ο Harris ένιωθε όµορφα στο πηδάλιο
αυτού του κλασικού αεροσκάφους.
Καθώς περίµενε να του δοθεί άδεια απογείωσης, σκεφτόταν την Optitech, µια εταιρεία την οποία έχτιζε επί σχεδόν 14 έτη και η οποία του είχε προσφέρει τα µέσα για να
απολαμβάνει την αγάπη του για τις πτήσεις. Ένιωθε εξίσου
µεγάλο πάθος για την εταιρεία του, όµως να που διεξήγαγε
συνοµιλίες που θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην πώλησή της. Όσο επικερδής και να ήταν αυτή η κίνηση, ο Harris
ήθελε να είναι βέβαιος ότι η ζωή του µετά τη συγκοµιδή/πώληση (harvest) θα ήταν εξίσου γεµάτη κέφι και προκλήσεις
όσο και εκείνη τη στιγµή.
Η µελέτη περίπτωσης προετοιµάστηκε από τον Carl Hedberg, υπό
την καθοδήγηση του καθηγητή Jeffry Timmons. © Copyright Jeffry Timmons, 2008. All rights reserved.

Ανταγωνιστικές Ορµές
Ο Jim Harris φοίτησε στο Πανεπιστήµιο του Colorado στο
Μπούλντερ, όχι µακριά από την πόλη όπου µεγάλωσε, το
Ντένβερ. Όπως και ο Mark Twain, δεν άφησε τα µαθήµατα να παρεµποδίσουν τη διαπαιδαγώγηση του. Στην περίπτωση του Harris, αυτό σήµαινε τον αθλητισµό. Ο πατέρας
του, ο Bill, ένας άξιος επιχειρηµατίας, ανησυχούσε µε το
µέσο όρο της βαθµολογίας του γιου του, όχι όμως για τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές του:
Ο Jim ήταν ανέκαθεν υπερβολικά ανταγωνιστικός και
ο αθλητισµός αποτελούσε σηµαντικό στοιχείο της διαπαιδαγώγησής του. Σε ηλικία 18 ετών κατέκτησε το
πολιτειακό πρωτάθληµα ανώµαλου δρόµου αντιµετωπίζοντας αθλητές που µάλλον θα έπρεπε να τον είχαν
νικήσει. Όµως ο Jim σηκωνόταν από τις πέντε το πρωί
για να προπονηθεί και γυµναζόταν δύο φορές τη µέρα.
Τελικά στους αγώνες θριάμβευε. Ήταν ξεκάθαρο πως,
όποτε συµµετείχε, θα έδινε το 110% των δυνατοτήτων
του.
Όταν ο Harris αποφοίτησε το 1993 µε πτυχίο ιστορίας
και πολιτικών επιστηµών, ακολούθησε την κοπέλα του, την
Karen, στο Σαν Ντιέγκο. Εκείνη είχε δουλειά, εκείνος είχε
σχέδιο:
Ήθελα να προσπαθήσω να κερδίσω τα προς το ζην ως
επαγγελµατίας του τριάθλου. ∆ε µου πήρε πολύ για να
αντιληφθώ ότι αυτό δεν επρόκειτο να συµβεί. Τα χρήματά μου είχαν εξαντληθεί, έτσι αποφάσισα να επιστρέψω στο Ντένβερ. Η Karen έµεινε στο Σαν Ντιέγκο,
αλλά διατηρήσαµε επαφές.
Σύντοµα ο Harris βρήκε δουλειά ως πωλητής σε έναν
προµηθευτή ανακατασκευασμένων δοχείων γραφίτη για
εκτυπωτές laser (laser jet toner cartridges). Απολάµβανε
την πρόκληση, αλλά έπειτα από µόλις τρεις µήνες η εται-

