
• Το πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας, και

συγκεκριμένα των τελευταίων 7 ετών, είναι έντονα ασταθές. Από το 2009 η χώρα

πραγματοποίησε πέντε κοινοβουλευτικές εκλογικές διαδικασίες (2009, 2012 (x2),

2015 (x2)) με αποτέλεσμα την αλλαγή 7 πρωθυπουργών και 7 κυβερνήσεων, εκ των

οποίων μόνο τρεις δεν είχαν προσωρινό χαρακτήρα, ένα δημοκρατικό

δημοψήφισμα (2015 ) και δύο εκλογικές διαδικασίες τοπικής διακυβέρνησης

(2010, 2014). Το φαινόμενο αυτό, σε συνδυασμό με την αποκάλυψη των

φαινομένων διαφθοράς πολλών βουλευτών, την εφαρμογή αντιδημοκρατικών

μέτρων με την δικαιολογία την αντιμετώπισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης,

οδήγησε σε ένταση και πόλωση το σύνολο των πολιτών με ταυτόχρονη άνοδο της

δυσπιστίας στο πολιτικό σώμα.

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (POLITICAL)

• Καθώς έχουμε ξεπεράσει πια τα όρια στη φορολόγηση των εισοδημάτων

και με εξαντλημένη αποταμίευση, οι φορολογικές αρχές θα

επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στην κινητή και ακίνητη περιουσία

των Ελλήνων, όπως ήδη προοιωνίζεται με τη δρομολόγηση της

δημιουργίας του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου όπου θα καταγράφονται

για να φορολογηθούν όλων των ειδών τα περιουσιακά στοιχεία των

πολιτών, από λεφτά στο στρώμα και οικόπεδα μέχρι τιμαλφή και...

κατοικίδια. Η χώρα είναι πρωταθλήτρια στη φορολογία των επιχειρήσεων

και των φυσικών προσώπων, ο ΕΝΦΙΑ, ο ΕΦΚΑ, η ΑΝΕΡΓΙΑ, η μείωση

του διαθέσιμου εισοδήματος, η αύξηση του κόστους ζωής συνθέτουν ένα

εκρηκτικό μείγμα εξαιρετικά αποτρεπτικό για κάθε είδους επένδυση.

• Ο οικονομικά ανενεργός πληθυσμός ανέρχεται σε 6.229.650 άτομα (57,6%). Από

αυτόν τον αριθμό 38,6% είναι συνταξιούχοι,27,9% είναι φοιτητές,το 19,6% είναι

νοικοκυρές, 14% παραμένουν περιπτώσεις, όπως ο στρατός, τα παιδιά στην

προσχολική ηλικία κλπ. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό της οικονομικά ανενεργού

σε σχέση με το οικονομικά ενεργό πληθυσμό είναι πολύ μεγαλύτερο. Αυτό, σε

συνδυασμό με την ιδιαίτερα υψηλή ανεργία, σημαίνει ότι η ανάπτυξη της χώρας

είναι αργή και η οικονομία γερνάει, επειδή το 33,4% του συνολικού πληθυσμού

είναι παραγωγικό. Οι κοινωνικές παθογένειες δείχνουν μια τάση αύξησης, ενώ το

ανθρωπιστικό ζήτημα είναι σοβαρό. Τα οξεία φαινόμενα της ακραίας φτώχειας

οδήγησαν περίπου 2,5 εκατομμύρια πολίτες κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ

3,8 εκατομμύρια άτομα βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο στέρησης λόγω υλικής

στέρησης και ανεργίας. Τέλος η χώρα έχει αποδεχθεί χιλιάδες μόνιμους

μετανάστες χωρίς την απαραίτητη υποδομή γεγονός που μπορεί να επιδεινώσει

την ήδη τραυματισμένη Ελληνική κοινωνία και να θρέψει εθνικιστικές ή

ρατσιστικές τάσεις.

• Η Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης χάνει το επιστημονικό δυναμικό της –

σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο αριθμός των Ελλήνων

ηλικίας 15 - 64 ετών που έφυγαν μόνιμα από τη χώρα, από το 2008 μέχρι

σήμερα, ξεπερνά τις 427.000–, ενώ είναι αναμενόμενο ότι η χώρα δεν μπορεί να

προσελκύσει ταλέντα από το εξωτερικό.

• Η μελέτη αποδίδει την αδυναμία της Ελλάδας στην έλλειψη στρατηγικής για

το μοντέλο της οικονομίας. Χαρακτηριστικά, η διάρθρωση της ελληνικής

οικονομίας βασίζεται στον τουρισμό, στον τομέα των ακινήτων και σε μια

διογκωμένη δημόσια διοίκηση, χωρίς να δίνει βάρος στις επιχειρήσεις

Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

• Ωστόσο, για να εμπορευματοποιηθούν οι ερευνητικές ανακαλύψεις, οι

επιχειρήσεις χρειάζονται πρόσβαση σε χρηματοδότηση, δεδομένου ότι η

καινοτομία κοστίζει.

• Παρ’ όλα αυτά, η πρόσβαση σε δανειοδότηση και η διαθεσιμότητα κεφαλαίων

επιχειρηματικού κινδύνου είναι πολύ περιορισμένες στην Ελλάδα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (TECHNOLOGICAL)ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (SOCIAL)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ECONOMICAL)

3.2.1 ΠΟΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤHΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ (PEST ANALYSIS) .



• Οι καταθέσεις μειώνονται, γιατί εκτός του ότι έχει συμπιεστεί το εισόδημα και κατ’
επέκταση το διαθέσιμο εισόδημα, έχει αυξηθεί ραγδαία ο ρυθμός αύξησης του κόστους
ζωής ως αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών στις υπηρεσίες και τα προϊόντα καθώς και
της φορολογίας. Έτσι οι καταθέτες προχωρούν σε συνεχείς αναλήψεις καταθέσεων με
σκοπό την πληρωμή φόρων, απομειώνοντας καθημερινά τις αποταμιεύσεις τους.

• Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν περιορίσει δραστικά τόσο τις χρηματοδοτήσεις

όσο και τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας που είναι πρόθυμα να

χρηματοδοτήσουν. (προτιμούν τον πρωτόγεννή τομέα, τον τουρισμό και όχι καφετέριες,

εστιατόρια κ.α.).

• Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν χρηματοδοτούν αν ο επενδυτής δεν διαθέτει ιδία

συμμετοχή 30-50% του προϋπολογισμού της επένδυσης, επαρκείς εγγυήσεις , «καθαρό»»

πιστοληπτικό ιστορικό (ελάχιστοι έχουν αυτό το προσόν πλέον), κ.α.

• Επίσης σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα παραμένει το κόστος δανεισμού των επιχειρήσεων,

καθώς πολύ μικρό μέρος της μεγάλης μείωσης των επιτοκίων καταθέσεων έχει

«περάσει» στα επιτόκια δανεισμού.

• Το μέσο επιτόκιο των νέων καταθέσεων από το επίπεδο του 2,85%, που ήταν στο τέλος

του 2012, σήμερα έχει συρρικνωθεί στο 0,30%,.

• Το επιτόκιο επιχειρηματικών δανείων μέχρι 250.000 ευρώ διαμορφώνεται στο 5,7%, ενώ

για τα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ το μέσο επιτόκιο

διαμορφώνεται στο 4,23%.

• Παρατηρείται δηλαδή, ότι παρά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τα επιτόκια

νέων δανείων διαμορφώνονται σε επίπεδα πολλαπλάσια του επιτοκίου καταθέσεων,

ενώ χαρακτηριστική είναι η σύγκριση με το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών

δανείων στην Eυρωζώνη: για δάνεια μέχρι 1 εκατ. ευρώ το μέσο επιτόκιο

διαμορφώνεται σε 2,21%, ενώ για επιχειρηματικά δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ το

μέσο επιτόκιο διαμορφώνεται στο 1,25% ή 3,4 φορές χαμηλότερο του επιτοκίου με το

οποίο επιβαρύνονται οι εγχώριες εταιρείες για αντίστοιχα δάνεια.

• Τα κόκκινα δάνεια επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων πλησιάζουν το 50%.

Χιλιάδες δανειολήπτες περιμένουν εναγωνίως λύση. Το υπουργείο οικονομίας όμως

αποκλείει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να περάσει από τη βουλή τροπολογία που

θα δίνει το δικαίωμα στους δανειολήπτες να εξαγοράσουν το δάνειο τους πριν περάσει

στα χέρια των funds.

• Η έλλειψη στήριξης τόσο από τις τράπεζες όσο και από το οικογενειακό- φιλικό

περιβάλλον, που ακόμη και αν θέλει τις περισσότερες φορές δεν μπορεί να βοηθήσει,

έχει εκτοξεύσει τον δείκτη της ανασφάλειας στα ύψη.

• Απόρρητο δεν σημαίνει ακατάσχετο. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Με το σκεπτικό

αυτό, έτσι με απλά λόγια, το Ανώτατο Δικαστήριό μας, ο Άρειος Πάγος δηλαδή, σε μια

απόφασή του έσπασε τον προστατευτικό κλοιό που χρόνια τώρα κάλυπτε τις

τραπεζικές καταθέσεις. Στο εξής το ακατάσχετο των καταθέσεων «πάει περίπατο». Αν

κάποιος έχει χρέη η τράπεζα και οι τρίτοι δανειστές θα μπορούν να μάθουν τι

καταθέσεις έχει και να τις κατάσχει. Η σημαντική αυτή εξέλιξη, σημαντικότερη από

ό,τι φαίνεται με την πρώτη ματιά, λύνει τα χέρια των τραπεζών αλλά και των ιδιωτών

δανειστών να μπορούν να συμψηφίζουν τις απαιτήσεις τους με τις καταθέσεις.

3.2.2  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



• Επίσης η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή στους φόρους των

επιχειρήσεων. Με την πέμπτη υψηλότερη φορολογία στις χώρες του

ΟΟΣΑ φορολογούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να

γίνονται αυτόματα λιγότερο ανταγωνιστικές, όταν για παράδειγμα στην

ευρύτερη γειτονιά μας οι συντελεστές φορολόγησης κυμαίνονται μεταξύ

10 και 12%.

• Το άθροισμα της επιβάρυνσης φόρων και εισφορών είναι σήμερα μη

διαχειρίσιμο για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Συγκεκριμένα σήμερα επιβάλλεται φόρος εισοδήματος 29%, φόρος στα

διανεμόμενα μερίσματα 15%, εισφορά αλληλεγγύης με τον ανώτατο

συντελεστή να φθάνει το 10% και ασφαλιστική εισφορά περίπου 27%,με

το άθροισμα των παραπάνω να φθάνει έως και το 81!

• Είμαστε μάρτυρες της ύπαρξης τέλους επιτηδεύματος δηλαδή της

πληρωμής τέλους για να έχουμε το δικαίωμα να εργαστούμε σε ένα

οικονομικό περιβάλλον που οι πιθανότητες να απωλέσουμε τα κεφάλαια

που επενδύουμε σε οποιοδήποτε κλάδο της οικονομίας είναι άνω του

70%. (αντί να δίνεται επίδομα ήρωα πολέμου).

•

• Διαπιστώνεται ότι με τόσους φόρους ουσιαστικά δεν επιτρέπεται στις

επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα

τους στις διεθνείς αγορές γεγονός που θα βοηθούσε στην μείωση της

ανεργίας και την βελτίωση του ισοζυγίου εισαγωγών-εξαγωγών.

• Η όποια ανάπτυξη της οικονομίας βασίζεται στο 70% ή και το 75% των

εσόδων που πληρώνουν οι επιχειρήσεις σε φόρους και εισφορές. Το ίδιο

ισχύει και για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.

• Οι επιχειρήσεις βουλιάζουν κάτω από την υπέρ-φορολόγηση, τη

γραφειοκρατία, την έλλειψη ρευστότητας , την μείωσης της

κατανάλωσης. Ο κάθε επιχειρηματίας-ελεύθερος επαγγελματίας που

αισθάνεται ότι για κάθε πρόσθετο ευρώ το οποίο κερδίζει, ένα μεγάλο

κομμάτι πηγαίνει στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία, δεν έχει

κίνητρο για πρόσθετη εργασία.

• Στην αγορά σήμερα ο προσδιορισμός με ακρίβεια του ποσού που

απαιτείται για να υλοποιηθεί μια επένδυση είναι εξαιρετικά δύσκολος

λόγο της ραγδαίας αύξησης των απρόβλεπτων εξόδων που δημιουργεί ο

λαβύρινθος της γραφειοκρατίας και το αψυχολόγητο φορολογικό

σύστημα.

3.2.2   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ



• Επίσης λόγο του κορεσμού σχεδόν όλων των κλάδων η ανάγκη για

διαφοροποίηση αυξάνει το ύψος των απαιτούμενων κεφαλαίων

προκειμένου η επένδυση να μπορεί να θεωρείται ανταγωνιστική.

• Σε πολλές επιχειρήσεις και υπό τον φόβο που δημιουργεί ο έντονος

ανταγωνισμός, παρατηρείται ότι γίνεται προσπάθεια απορρόφησης της

αύξησης των τιμών στις εισαγόμενες πρώτες ύλες καθώς και της

αύξησης της φορολογίας. Αυτό έχει ως συνέπεια την διαρκή συμπίεση

του περιθωρίου κέρδους.

• Εξαιτίας της εξαντλημένης αγοραστικής δύναμης ο κίνδυνος χαμηλών

τζίρων και η δημιουργία ζημιών είναι τεράστιος

• Τα χρόνια της κρίσης, και συγκεκριμένα από το 2012 μέχρι και σήμερα

το ισοζύγιο συστάσεων/διαγραφών των επιχειρήσεων είναι αρνητικό

καθώς τα «λουκέτα» στην αγορά μπαίνουν το ένα μετά το άλλο.

• Οι νέες επιχειρήσεις, είναι μικρού μεγέθους, Η μοναδική νομική μορφή

που γνωρίζει άνθιση είναι η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία – ΙΚΕ,

γνωστή και ως εταιρεία του 1 ευρώ, που σημαίνει ότι υποβαθμίζεται το

τεχνολογικό περιεχόμενο των επιχειρήσεων και υπάρχει εξειδίκευση σε

κλάδους εντάσεως εργασίας.

• Επίσης, δεν ενισχύεται ο εξαγωγικός προσανατολισμός των επιχειρήσεων, με

εξαίρεση τον κλάδο του τουρισμού λόγο της έλλειψης χρηματοδότησης από

το τραπεζικό σύστημα.

• Ένας συνδυασμός πραγμάτων, όπως η συνεχόμενη αύξηση της φορολόγησης

αλλά και των ασφαλιστικών εισφορών, τα capital controls, η έλλειψη

ρευστότητας και μάλιστα συνεχόμενα συνθέτουν ένα εκρηκτικό πλαίσιο μέσα

στο οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο για μία επιχείρηση να αντέξει.

• Ενδεικτικά στον κλάδο του τουρισμού που θεωρείται η ατμομηχανή της

ελληνικής οικονομίας μελέτη της Grant Thornton που διενεργήθηκε για

λογαριασμό του ΞΕΕ έδειξε ότι το υψηλότερο περιθώριο κέρδους προ τόκων

και φόρων (EBIT) παρουσιάζουν, τα ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών και

ειδικότερα την πρώτη θέση κατέχουν τα ξενοδοχεία 3* με 14,5%, ενώ

ακολουθούν τα 4* με 14,1% και τα 5* με 11,7%. Από την άλλη πλευρά, τα

ξενοδοχεία χαμηλών προδιαγραφών (1* και 2*), παρά το γεγονός ότι

πετυχαίνουν ικανοποιητικό δείκτη λειτουργικών κερδών προ φόρων, τόκων

και αποσβέσεων (EBITDA), καταλήγουν, λόγω υψηλού δείκτη αποσβέσεων

και υψηλού δείκτη χρηματοοικονομικού κόστους, σε αρνητικά

αποτελέσματα.

3.2.2   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ & ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ



• Κάθε πέρυσι και… καλύτερα. Τα στοιχεία από την επεξεργασία των
αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων που υποβάλλουν οι εργοδότες στο
ΙΚΑ δείχνουν ότι χρόνο με τον χρόνο, ο μέσος μισθός στην
Ελλάδα υποχωρεί σε ολοένα και χαμηλότερα επίπεδα.

• Μπορεί μερικές χιλιάδες να βρίσκουν δουλειά και να γλιτώνουν
προσωρινά από τις συνθήκες απόλυτης ανέχειας, ωστόσο ακόμη και η
εύρεση μιας θέσης εργασίας δεν φέρνει τη … λύτρωση.

• Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα υποχωρεί παρά το γεγονός ότι ο
συνολικός αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε τελευταία. Αυτό
σημαίνει ότι οι δουλειές που ανοίγουν είναι με λίγα λεφτά με
αποτέλεσμα να υποχωρεί ο μέσος όρος.

• Ο μέσος καθαρός μισθός υπολογίζεται με τα τελευταία στοιχεία στα
917 ευρώ. Η χώρα μας βρίσκεται πίσω από δύο χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης, την Σλοβενία - η οποία έχει και την καλύτερη επίδοση στα
Βαλκάνια (1.051 ευρώ) και την Εσθονία (993 ευρώ).

• Τέτοιο μέσο μισθό, είχε να καταγράψει το ΙΚΑ από πριν το 2004. Και
σε μισθολογικό επίπεδο, γυρίζουμε στα…. χρόνια της δραχμής.

• Οι χαμηλότεροι μέσοι καθαροί μισθοί παρατηρούνται κυρίως σε χώρες
της βαλκανικής χερσονήσου. Ο περίφημος μισθός Βουλγαρίας
σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία είναι στα 423 ευρώ, στην Σερβία
στα 407 ευρώ, στην ΠΓΔΜ στα 372 ευρώ, στην Αλβανία στα 347 ευρώ
και στην Μολδαβία 216 ευρώ.

• Αν το σενάριο που θέλει τους μισθούς στη χώρα μας να προσεγγίζουν
στο μέλλον αυτούς της Βουλγαρίας ισχύσει, γίνεται κατανοητό ότι
ακόμη έχουμε …δρόμο.

• Βλέπουμε δηλαδή ότι σε χώρες που δεν έχουν το χρέος της χώρας μας ο
μέσος μισθός είναι σήμερα χαμηλότερος από αυτόν της Ελλάδας
γεγονός που ενισχύει τα επιχειρήματα των δανειστών της χώρας μας,
για συγκράτηση ή και περεταίρω περικοπή των μισθών.

• Βέβαια το νούμερο παραμένει σχετικά υψηλό λόγο κάποιων υψηλά
ακόμη αμειβόμενων δημοσίων υπαλλήλων που έχουν πολλά χρόνια
υπηρεσίας και βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση.
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Leave the past behind!



• Επίσης, ανησυχητικό στοιχείο αποτελεί η…επέλαση της μερικής
απασχόλησης. Τον Νοέμβριο του 2015, το ΙΚΑ μέτρησε 519.359
μερικώς απασχολούμενους οι οποίοι τον Νοέμβριο του 2016 αυξήθηκαν
σε 585.572. Όσο για το μισθό τους, περιορίστηκε στα 397,67 ευρώ από
401,16 ευρώ τον Νοέμβριο του 2015. Το καλοκαίρι του 2011 και του
2012, οι μερικώς απασχολούμενοι έπαιρναν πάνω από 600 ευρώ. Με τη
μείωση όμως του κατώτατου μισθού στα 586 ευρώ (ή στα 511 ευρώ
για τους νέους κάτω των 25 ετών) άνοιξε ο δρόμος για την κατρακύλα
των μισθών.

• Την ίδια ώρα, στοιχεία – σοκ για τη φτωχοποίηση των συνταξιούχων

φέρνει στο φως το ίδιο το υπουργείο Εργασίας σύμφωνα, με τα οποία

μία στις τρεις συντάξεις δεν ξεπερνάει τα 500 ευρώ. Από τα επίσημα

στοιχεία του υπουργείου Εργασίας (σύστημα Ηλιος – Δεκέμβριος 2017)

φαίνεται ότι σχεδόν μία στις τρεις συντάξεις δεν ξεπερνά τα 500 ευρώ

τον μήνα, ενώ στο σύνολο των συνταξιούχων η μέση κύρια σύνταξη

από όλα τα ταμεία διαμορφώνεται στα 722 ευρώ.

• Η περικοπή της προσωπικής διαφοράς από 1/1/2019 με την οποία θα
μειωθούν περαιτέρω κύριες και επικουρικές συντάξεις αγγίζει τα 2,5
δισ. ευρώ. Συνδυαστικά, με τη νέα μείωση του αφορολογήτου που
έρχεται θα επηρεαστούν συνολικά όλοι οι συνταξιούχοι της χώρας (2,6
εκατομμύρια), καθώς θα απωλέσουν από 1 έως 3 συντάξεις.

• Με τα νέα μέτρα από το 2019, συν την ευελιξία της απασχόλησης, συν
τη μείωση της κρατικής επιχορήγησης που έχει ζητήσει το ΔΝΤ από 18
δισ. να πάει στα 12 δισ, συν το θέμα του αφορολογήτου που πλησιάζει,
θα φτάσουμε γύρω στα 480 ευρώ μέση κύρια σύνταξη.

• Όσον αφορά τo επίπεδο ανεργίας στην χώρα μας σύμφωνα με την
Eurostat αυτή διαμορφώθηκε στο 20.8% τον Φεβρουάριο του 2018
που είναι και μακράν η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο αριθμός των ανέργων διαμορφώθηκε

στους 978.000. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο

16,4% και στις γυναίκες στο 26,2%.

• Το ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών) επίσης είναι το
μεγαλύτερο στην Ευρώπη και ανέρχεται σε 45,4%.

• Να σημειωθεί ότι στους ανέργους στην χώρα μας δεν προσμετράτε ο
αριθμός των νέων που έφυγαν όλα αυτά τα χρόνια στο εξωτερικό, οι
φοιτητές και οι υπηρετούντες την στρατιωτική τους θητεία.
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3.2.3 ΕΚΠΩΝΗΣΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΟΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

• Το τρίτο βήμα μετά την εξέταση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος(1ο) και την νηφάλια αξιολόγηση της αγοράς (2ο) που κάποιος επενδυτής θα πρέπει να ακολουθήσει

είναι να διαθέτει ένα σωστό επιχειρηματικό σχέδιο πριν αποφασίσει να επενδύει τα κεφάλαιά του.

• Το επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να εμπεριέχει μεταξύ άλλων την σωστή εκτίμηση των κεφαλαιακών αναγκών. Συχνά δίνεται έμφαση στην εύρεση αρχικού κεφαλαίου

για το «άνοιγμα» της επιχείρησης, χωρίς να προσδιορίζεται η βιωσιμότητα της επιχείρησης και οι καθημερινές ταμειακές ανάγκες, η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων

κ.α.

• Το επιχειρηματικό σχέδιο επίσης θα πρέπει να αναλύει με ρεαλιστικό τρόπο όλα εκείνα τα στοιχεία που βοηθούν στον όσο το δυνατόν ποιο ακριβή προσδιορισμό της

αποδοτικότητας των απασχολούμενων κεφαλαίων αλλά και του κινδύνου που παρουσιάζει η επένδυση προκειμένου να υπολογιστεί ο χρόνος απόσβεσης και οι πιθανότητες

αποτυχίας.

3.2.4 ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ

• Ένας άλλος κίνδυνος που βρίσκεται μπροστά στον νέο και όχι μόνο επιχειρηματία είναι η υπερεκτίμηση των ικανοτήτων του. Δεν είναι ξένο στην ελληνική

πραγματικότητα το φαινόμενο της άποψης «μπορώ να τα κάνω όλα μόνος μου». Αυτό αφορά κατά πολύ και τους παλαιούς επιχειρηματίες. Είναι πολύ συνηθισμένο να

συναντά κανείς τον παλαιό και πιθανώς επιτυχημένο επιχειρηματία, ο οποίος «τυφλώνεται» από την γνώση της αγοράς που έχει και συχνά δεν μπορεί να παρακολουθήσει

τα νέα δεδομένα και τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

• Ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας για την αποτυχία μιας επιχείρησης είναι η έλλειψη καινοτομίας. Δεν είναι αρκετό να προσφέρεις στην αγορά ένα προϊόν. Το προϊόν

πρέπει να είναι διαφορετικό, ξεχωριστό, να έχει μοναδικότητα και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του καταναλωτή.

• Μελέτη του ΙΟΒΕ δείχνει ότι στο δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον που συνθέτουν η έλλειψη ρευστότητας, η υπερφορολόγηση και η μειωμένη κατανάλωση, οι

τέσσερις στους δέκα επιχειρηματίες αρχικών σταδίων όλων των κλάδων (41%) ξεκίνησαν το εγχείρημα από ανάγκη, ενώ το 36,1% διέκρινε κάποια επιχειρηματική

ευκαιρία. Επίσης τρεις στους πέντε δήλωσαν ότι κανένας δυνητικός πελάτης τους δεν θα θεωρήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους νέα και πρωτοποριακά, γεγονός που

οφείλεται στο ότι οι νέες επιχειρήσεις αφορούν κυρίως τους τομείς υπηρεσιών προς τον καταναλωτή.

• Μερικά ακόμη από τα κύρια χαρακτηριστικά που θα πρέπει να εξετάσει κάποιος υποψήφιος επενδυτής, είναι η με αυτοκριτική διάθεση διάγνωση της ικανότητάς του στο

πεδίο της οργάνωσης, επικοινωνίας, διοίκησης και διορατικότητας. Είναι κοινώς αποδεκτό πως οι επιχειρήσεις αποτυγχάνουν λόγω κακής διαχείρισης και αποτυχίας ή

αδυναμίας των ηγετικών στελεχών να πάρουν τις ορθές αποφάσεις όταν χρειάζεται.


