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Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς Πόρους  



Το περιβάλλον και η επιχειρηµατικότητα. Πολιτικές για 
τη στήριξη της επιχειρηµατικής δράσης:  

Ένα γενικό πλαίσιο 

Συγγραφέας κεφαλαίου 

Γεώργιος Τσοµπάνογλου,  
Αν. Καθηγητής,  

Τµήµα Κοινωνιολογίας 
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Περιεχόµενα 

•  Ευρωπαϊκές πολιτικές 
•  Το φυσικό περιβάλλον 
•  Το κοινωνικό περιβάλλον 
•  Το οικονοµικό περιβάλλον 
•  Επιχειρηµατικότητα της περιφέρειας 
•  Βασικές αρχές/ αξίες της κοινωνικής οικονοµίας 
•  Κατανόηση της επιχειρηµατικής διαδικασίας 
•  Μια ολοκληρωµένη επιχειρηµατική πολιτική 
•  Εργαλεία άσκησης επιχειρηµατικής πολιτικής 
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Αλλαγές στις περιφερειακές αναπτυξιακές 
αλλαγές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

•  διάφορες αναθεωρήσεις της περιφερειακής πολιτικής 
•  αναθεώρηση των Διαρθρωτικών Ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
•  ενδυνάµωση των περιφερειακών αναπτυξιακών πολιτικών 
•  στρατηγική για την απασχόληση 
•  διαδικασίες παγκοσµιοποίησης και τεχνολογικών αλλαγών 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να πετύχει: 

•   οικονοµικά αποδοτική και περιβαλλοντολογικά βιώσιµη περιφέρεια 
•   έναυσµα για µία οικονοµική διαφοροποίηση 
•   ολοκληρωµένη ανάπτυξη 
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Η µείωση στα µέτρα στήριξης της αγοράς δεν 
επηρεάζουν εξίσου όλες τις ευρωπαϊκές περιοχές 

Όσον αφορά τις κεντρικές περιφέρειες: 
 Χαρακτηρίζονται: 
•  από µία σχετική γειτνίαση µε τις αγορές προϊόντων και εισροών  
•  από µία διαφοροποιηµένη οικονοµική βάση            

 δεν µπορούν να συνδεθούν µε µία ενδεχόµενη σηµαντική αναπτυξιακή πτώση ή 
υποβάθµιση    

Όσον αφορά τις αποµακρυσµένες περιφέρειες:    
Χαρακτηρίζονται:  
•  από πληθυσµιακή εγκατάλειψη  
•  Ανεπαρκείς υποδοµές                                                         προκαλεί µια σειρά  
•  υψηλό βαθµό αλληλεξάρτησης από την γεωργία                    προβληµάτων      
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Το φυσικό περιβάλλον 

	  Τρία	  βασικά	  χαρακτηριστικά	  του	  φυσικού	  περιβάλλοντος	  
επηρεάζουν	  την	  επιχειρηματικότητα:	  

1.  	  η	  χωροταξία	  (απόσταση	  από	  τις	  αγορές,	  πρόσβαση	  στους	  
καταναλωτές,προμηθευτές,πηγές	  
πληροφόρησης,οργανισμούς	  και	  θεσμούς)	  

2.  	  οι	  φυσικοί	  πόροι	  (κλίμα,	  έδαφος	  σε	  συνδυασμό	  με	  το	  τοπίο	  
της	  περιοχής)	  

3.  	  το	  τοπίο	  (απόσταση	  και	  απομόνωση	  έχουν	  διατηρήσει	  
μοναδικά	  τοπία	  αλλά	  όμως	  και	  εγκατάλειψη) 

6 



Το κοινωνικό περιβάλλον 

Τρείς	  σημαντικοί	  κοινωνικοί	  παράγοντες	  ασκούν	  αλλεπάλληλες	  
επιρροές	  στην	  επιχειρηματικότητα:	  

1.  	  το	  κοινωνικό	  κεφάλαιο	  (ποιοτικά	  χαρακτηριστικά	  τοπικής	  
κοινωνίας,	  κοινωνικές	  αξίες	  και	  κανόνες,	  δίκτυα	  συνεργασίας,	  
πολιτική	  δραστηριότητα)	  

2.  	  οι	  δομές	  διοίκησης(	  τοπική	  αυτοδιοίκηση,	  κυβερνητικές	  
αρχές,	  φορείς,	  μη	  κυβερνητικοί	  οργανισμοί)	  	  

3.  	  πολιτιστική	  κληρονομιά(	  οργάνωση	  του	  εθελοντισμού,	  
ενεργοποίηση	  της	  νεολαίας	  μέσω	  του	  αθλητισμού,	  ανάπτυξη	  
στρατηγικής	  ποιοτικών	  προϊόντων	  με	  εδαφική,τοπική	  και	  
περιφερειακή	  ταυτότητα)	  
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Η έννοια της διακυβέρνησης υπερβαίνει τις 
δραστηριότητες των οργανισµών (ΟΤΑ) µιας 

περιοχής 
	  διευθετώντας:	  
•  	  θέματα	  σχετικά	  με	  την	  ικανότητά	  της	  να	  αντιπροσωπεύει	  περιοχές	  και	  

οργανισμούς	  εκτός	  των	  ορίων	  της	  συγκεκριμένης	  περιοχής	  
	  	  	  	  αναπτύσσει:	  	  
•  	  συνδυαστικές	  στρατηγικές	  μεταξύ	  τοπικών	  εταίρων	  
	  	  	  	  οργανώνει:	  
•  	  συλλογικές	  δράσεις	  
	  	  	  	  θεμελιώνει:	  
•  	  συνασπισμούς	  και	  συνεταιρισμούς	  με	  συγκεκριμένους	  στόχους	  

	  	  	  	  Υπερ-‐τοπική	  διακυβέρνηση	  
Θέτει:	  βάσεις	  για	  εθνικό	  καταμερισμό	  εργασίας	  και	  την	  σχέση	  του	  με	  τον	  

Ευρωπαϊκό	  
Βοηθά:	  στην	  ανταγωνιστικότητα	  και	  την	  βιώσιμη	  επιχειρηματικότητα	  
Στηρίζει:	  εκπαιδευτικές	  πολιτικές	  για	  την	  ανάδειξη	  τοπικών	  αναγών	  σε	  

ανταγωνιστικότητα	   8 



Το οικονοµικό περιβάλλον 

Παράγοντες	  που	  επιδρούν	  στην	  επιχειρηματικότητα	  και	  
συνδέονται	  σε	  μεγάλο	  βαθμό	  με	  την	  οικονομική	  
δραστηριότητα	  μιας	  συγκεκριμένης	  περιοχής	  είναι:	  

1. Οι	  επενδύσεις	  στις	  υποδομές	  

2. Η	  ύπαρξη	  και	  η	  λειτουργία	  επιχειρηματικών	  δικτύων	  

3. Το	  επίπεδο	  τεχνολογιών	  πληροφόρησης	  και	  επικοινωνίας	  
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Οι υποδοµές επηρεάζουν την αποδοτικότητα µε 
τρεις τρόπους 

1.  Επεκτείνοντας	  την	  κλίμακα	  στην	  χρήση	  των	  υπαρχόντων	  
πόρων	  

2.  Προσελκύοντας	  πρόσθετους	  πόρους	  στις	  περιοχές	  της	  
υπαίθρου	  

3.  Καθιστώντας	  τις	  υπάρχουσες	  δραστηριότητες	  πιο	  
παραγωγικές	  	  

Οσον	  αφορά	  τα	  δίκτυα,	  αναφέρονται	  στην	  χωρική	  επέκταση	  της	  
εμβέλειας	  των	  αγορών	  τους.	  Κατά	  τον	  Murdoch(2000),	  τα	  
δίκτυα	  χωρίζονται	  σε:	  

•  Κάθετη	  δικτύωση(	  σημαίνει	  την	  δικτύωση	  με	  επιχειρήσεις	  σε	  
διαφορετικό	  στάδιο	  της	  αλυσίδας	  παραγωγής-‐διακίνησης-‐
διάθεσης	  

•  Οριζόντια	  δικτύωση(	  σημαίνει	  την	  δικτύωση	  με	  επιχειρήσεις	  
στο	  ίδιο	  στάδιο	  της	  παραγωγής)	  
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Επίπεδο τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας σε περιφέρειες 

Οι	  μικρού	  μεγέθους	  επιχειρήσεις	  αναπτύσσοντας	  αρμοδιότητες	  
σε	  συνεργασία	  με	  άλλες	  μικρές	  επιχειρήσεις,	  μπορούν	  να	  
ανταγωνιστούν	  άλλες	  μεγαλύτερες	  επιχειρήσεις	  αν	  
σχηματιστεί	  ένα	  cluster.	  	  

Αυτό	  βοηθά:	  

1. Στην	  βελτίωση	  των	  δεξιοτήτων	  
2. Στις	  υποδομές	  	  
3. Στη	  μείωση	  του	  κόστους	  των	  επενδύσεων	  
4. Στο	  μέγεθος	  των	  επιχειρήσεων	  βελτιώνοντας	  την	  ανάπτυξη	  

των	  εσωτερικών	  και	  εξωτερικών	  δικτύων	  
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Η επιχειρηµατικότητα της περιφέρειας 
πρέπει να συνδυάζει 

 στοιχεία	  καινοτομίας	  και	  δημιουργίας	  που	  αναμένονται	  να	  
επιδράσουν	  την	  ευρύτερη	  κοινότητα,	  όπου	  η	  επιχειρηματική	  
δραστηριότητα	  λαμβάνει	  χώρα	  

 	  πρέπει	  να	  δώσει	  έμφαση	  στον	  τόπο	  σαν	  πολιτιστικό	  
κεφάλαιο	  και	  να	  απευθυνθεί	  	  σε	  αποκλεισμένους	  της	  
περιοχής	  
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Κύρια χαρακτηριστικά του 
επιχειρηµατία 

•  Γνώση	  (σχετική	  ταυτοποίηση	  και	  ιδιοποίησης	  γνώσης,	  
αναγνώριση	  σημαντικών	  ευκαιριών	  για	  την	  προσωπική,	  
επαγγελματική	  και	  επιχειρηματική	  δραστηριότητα	  

•  Δεξιότητες	  (στρατηγική	  σκέψη,	  αυτο-‐εμπιστοσύνη,	  
ικανότητα	  ασχολίας	  με	  προκλήσεις,	  ικανότητα	  συνεργασίας,	  
ικανότητα	  του	  συνεργάζεσθε	  κ.α.)	  

•  Στάση	  Αξιών(abtudes),	  ο	  επιχειρηματίας	  χρησιμοποιεί:	  
 Πρωτοβουλίες	  
 Μια	  θετική	  προσέγγιση	  στο	  πρόσωπο	  μίας	  θετικής	  ή	  αντίξοης	  

αλλαγής	  
 Μία	  προσαρμοστικότητας	  στην	  μάθηση	  από	  καταστάσεις	  ζωής	  μέσα	  

και	  εξω	  από	  το	  περιβάλον	  εργασίας	  
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Η έρευνα στην επιχειρηµατικότητα σήµερα και ο 
ρόλος της κοινωνικής οικονοµίας 

Για	  την	  καλύτερη	  επιχειρηματική	  κοινότητα,θα	  πρέπει	  να	  συμπεριλάβουμε:	  

  Διαφορετικές	  μορφές	  κοινωνικής	  και	  οικονομικής	  οργάνωσης,οι	  οποίες	  θα	  ήταν	  
ικανές	  να	  δείξουν	  τις	  δικές	  τους	  δυνατότητες	  στη	  πραγματοποίηση	  των	  στόχων	  

  Οικονομικές	  δράσεις	  που	  να	  ανταποκρίνονται	  στις	  κοινωνικές	  και	  τοπικές	  
ανάγκες	  και	  προσδοκίες	  

Οι	  οργανισμοί	  της	  κοινωνικής	  οικονομίας	  παίζουν	  σημαντικό	  ρόλο	  γιατί:	  

  Εχουν	  διαρκή	  αυξανόμενο	  ρόλο	  στην	  δομή	  παροχής	  αγαθών	  και	  υπηρεσιών	  
  Συνεισφέρουν	  στην	  μείωση	  ανισορροπιών	  μεταξύ	  κοινωνικών	  ομάδων	  
  Βελτιώνουν	  την	  άνιση	  κατανομή	  πόρων	  μεταξύ	  τοπικών	  κοινοτήτων	  
  Επιτελούν	  μία	  σύνθετη	  λειτουργία	  για	  την	  κοινωνική	  συνοχή	  

Οι	  οργανισμοί	  κοινωνικής	  οικονομίας	  επηρεάζουν:	  

  Την	  τοπική	  κοινότητα(αρθρώνουν	  τοπικές	  ανάγκες	  και	  τις	  εκφράζουν	  
υλοποιώντας	  τες	  σε	  δράσεις	  που	  καλύπτουν	  πάγιες	  ανάγκες	  
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Βασικές αρχές/ αξίες της κοινωνικής οικονοµίας 

•  Διαφάνεια	  και	  ορατότητα-‐	  αναγνωρισημότητα.	  Η	  κοινωνική	  
οικονομία	  πρέπει	  να	  είναι	  μέρος	  της	  ατζέντας	  των	  εθνικών	  
και	  υπερεθνικών	  θεσμών	  και	  να	  αποτελεί	  μέρος	  των	  
σχεδίων	  τους	  

•  Ταυτότητα-‐	  τοπικός	  πολιτισμός	  και	  θεσμικός	  συλλογικής	  
επιβίωσης.	  Η	  μοναδικότητα	  της	  κοινωνικής	  οικονομίας	  είναι	  
οτι	  μπορεί	  να	  απαντά	  άμεσα	  στις	  κοινωνικές	  ανάγκες	  λόγω	  
του	  τοπικού	  πολιτισμού	  

•  Πρόσβαση	  στην	  γνώση	  
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Κατανόηση της επιχειρηµατικής διαδικασίας 

«Θεωρία	  δικτύων»:	  

 Προσπαθεί	  να	  αντιληφθεί	  τις	  οικονομικές	  δομές	  ως	  απόρροια	  εκείνων	  
των	  ενεργειών	  που	  αφορούν	  στη	  διαμόρφωση	  και	  στη	  διατήρηση	  των	  
σχέσεων	  ισχύος-‐	  εξουσίας	  

  Γεφυρώνει	  την	  μίκρο-‐	  μάκρο	  δυαρχία	  με	  το	  να	  επικεντρώνεται	  σε	  
ανομοιογενή	  σύνολα	  σχέσεων	  

  Δίνει	  έμφαση	  σε	  τοπικής	  υπόστασης	  πόρους,δίκτυα,συνεργασίες,στον	  
τοπικό	  χαρακτήρα	  του	  κοινωνιο-‐οικονομικού	  ελέγχου	  και	  στην	  κοινωνική	  
συνοχή	  

  Εχει	  «εμπορευματικό»	  χαρακτήρα,	  το	  οποίο	  φέρεται	  ως	  τοπόσημο
(ανάπτυξη	  μουσείων,φεστιβάλ	  προϊόντων	  και	  μουσικής,ανάδειξη	  
τρόπου	  ζωης,αναπαραγωγή	  προβιομηχανικών	  
αγαθών,υπηρεσίες,ψυχαγωγικές	  δραστηριότητες)	  
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Κατανόηση της επιχειρηµατικής διαδικασίας 

«Θεωρία	  διάρθρωσης»	  (Giddens):	  

  Αναπτύσσει	  την	  έννοια	  της	  επιχειρηματικότητας,	  η	  οποία	  αποτελεί	  μία	  
κοινωνική	  και	  οικονομική	  διαδικασία	  ενστρωμάτωσης	  (αντλούμενη	  από	  
το	  κοινωνικό	  πλαίσιο,	  το	  οποίο	  διαπλάθει	  τα	  επιχειρηματικά	  
αποτελέσματα)	  

 Οι	  δομές	  αποτελούν:	  
•  Προϊόντα	  κοινωνικών	  συστημάτων	  

•  Καθοριστική	  θέση	  μέσα	  στην	  κοινωνική	  δράση	  

 Οι	  μηχανισμοί	  ενστρωμάτωσης	  επιτρέπουν	  στους	  ερευνητές	  να	  
συνδέσουν	  την	  διάρθρωση	  και	  τον	  φορέα	  με	  μία	  δυναμική	  σχέση	  

  Κοινό	  χαρακτηριστικό	  των	  δύο	  θεωριών	  βρίσκεται	  στην	  αναγκαιότητα	  να	  
διερευνηθεί	  το	  ευρύ	  φάσμα	  των	  επιχειρηματικών	  δραστηριοτήτων	  
καθώς	  και	  των	  στόχων	  που	  απέχουν	  από	  την	  οικονομική	  λογική	  και	  την	  
μεγιστοποίηση	  του	  κέρδους	   17 



Μια ολοκληρωµένη επιχειρηµατική πολιτική 

Στόχοι	  της	  επιχειρηματικής	  πολιτικής:	  

 Ο	  συντονισμός	  μεταξύ	  των	  ατόμων	  

 Η	  οργάνωση	  και	  η	  διαχείριση	  των	  συγκρούσεων	  

 Η	  διάχυση	  της	  πληροφορίας	  σε	  απομακρυσμένες	  περιοχές	  

 Μία	  ολοκληρωμένη	  επιχειρηματική	  πολιτική	  για	  τις	  
περιφέρειες	  

 Η	  επίσπευση	  της	  στοιχειοθέτησης	  κοινοτικής	  ικανότητας	  
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Μια ολοκληρωµένη επιχειρηµατική πολιτική 

Για	  την	  εφαρμογή	  των	  παραπάνω	  στόχων	  χρειάζεται:	  

 Εγκατάσταση	  αναπτυξιακών	  εταιριών	  και	  φορέων	  
διάδοσης	  πληροφοριών	  

 Συμμετοχή	  σε	  σχήματα	  επιχειρηματικής	  ενίσχυσης	  

 Σχεδιασμό	  πολιτικής,η	  οποία	  είναι	  περιφερειακά	  
προσανατολισμένη	  και	  προσαρμοσμένη	  σε	  
εσωτερικές	  και	  εξωτερικές	  συνθήκες	  περιοχών	  της	  
υπαίθρου	  ή	  της	  περιφέρειας	  
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Εργαλεία άσκησης επιχειρηµατικής πολιτικής 

•  Αναπτυξιακοί	  νόμοι	  
•  Μ.Μ.Ε	  
•  Προγράμματα	  της	  Ε.Ε	  
•  Σχεδιασμός	  και	  εκτέλεση	  αποκεντρωμένης	  
πολιτικής	  ανάπτυξης	  των	  επιχειρήσεων	  της	  
περιφέρειας(προώθηση	  των	  προϊόντων,εισαγωγή	  
πιστοποίησης	  και	  ελέγχου	  ποιότητας,συγκεκριμένη	  
εκπαίδευση	  κ.α)	  

•  Δημιουργία	  και	  στήριξη	  επιχειρηματικών	  δικτύων	  
•  Προώθηση	  και	  στήριξη	  της	  συνεργασίας	  στις	  
επιχειρήσεις	  
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Εργαλεία άσκησης επιχειρηµατικής πολιτικής 

•  Διάχυση	  της	  πληροφόρησης	  και	  στην	  πρόσβαση	  σε	  
επιχειρηματική	  πληροφόρηση	  και	  συνεργασία	  

•  Μεταφορά	  καινοτομίας	  και	  τεχνογνωσίας	  
•  Πρόσβαση	  σε	  κάθετα	  δίκτυα	  προώθησης	  των	  προϊόντων	  και	  

υπηρεσιών	  

•  Ασκηση	  μακροπρόθεσμης	  πολιτικής	  για	  την	  βελτίωση	  του	  
επιχειρηματικού	  κλίματος	  στις	  περιοχές	  της	  περιφέρειας	  

•  Εισαγωγή	  μαθημάτων	  επιχειρηματικότητας	  στην	  
εκπαίδευση	  

•  Βελτίωση	  του	  σχεδιασμού	  της	  κατάρτισης	  με	  βάση	  τις	  
ανάγκες	  των	  επιχειρήσεων	  και	  όχι	  με	  βάση	  τις	  δυνατότητες	  
που	  έχουν	  οι	  τοπικοί	  θεσμοί	  να	  προσφέρουν	  συγκεκριμένο	  
είδος	  κατάρτισης	  
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