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Παίρνοντας την απόφαση να ξεκινήσουµε µια δική µας επιχείρηση πρέπει να εξετάσουµε αν
είµαστε κατάλληλοι για επιχειρηµατίες. Υπάρχουν ορισµένα ερωτήµατα τα οποία µπορούµε
να θέσουµε στον εαυτό µας και θα µας βοηθήσουνε να ανακαλύψουµε αν έχουµε ή όχι τις
δυνατότητες.
Έτσι, καλό θα ήταν να διαθέσουµε λίγο χρόνο και να απαντήσουµε στα εξής ερωτήµατα:
1) Έχουµε τις κατάλληλες ικανότητες, την αναγκαία ενεργητικότητα, επιµονή και υποµονή
που χρειάζεται προκειµένου να ξεκινήσουµε µια επιχείρηση και να τη βοηθήσουµε να
«σταθεί» και να προοδεύσει;
2) Καλό θα ήταν να ζητήσουµε την αντικειµενική γνώµη των δικών µας για το αν µπορούµε
να προχωρήσουµε σε µια δική µας δουλειά.
3) Πρέπει να είµαστε καλά προετοιµασµένοι για σκληρή και πολύωρη δουλειά, ειδικά κατά
τη διάρκεια του στησίµατος της επιχείρησης.
4) Πρέπει να είµαστε σίγουροι ότι ο τύπος µας µπορεί να αναλαµβάνει ευθύνες, κινδύνους
και αποφάσεις
5) Πρέπει να γνωρίζουµε που υστερούµε και στην περίπτωση αυτή να είµαστε διατεθειµένοι
να συνεργαστούµε µε κάποιον ο οποίος έχει τις ικανότητες.
6) Βασική προϋπόθεση αποτελεί να είµαστε συνεργάσιµοι, να µπορούµε να καθοδηγήσουµε
και να παρακινήσουµε τους άλλους.
7) Πρέπει να είµαστε ικανοί να τελειώνουµε κάτι το οποίο αρχίζουµε
8) Τέλος πρέπει να έχουµε ικανοποιητικές οικονοµίες για να µπορούµε να ζήσουµε την
οικογένεια µας ενώ παράλληλα ξεκινάµε την επιχείρηση µας
Ξεκινώντας την επιχείρηση θα πρέπει να υπολογίσουµε πως θα υπάρξει η ανάγκη κάποιων
κεφαλαίων. Πρέπει να γνωρίζουµε το ύψος του κεφαλαίου που περίπου θα χρειασθούµε και
να υπολογίσουµε την αποδοτικότητα και την απόσβεση της επένδυσης.
Καλό θα είναι να προετοιµάσουµε έναν προϋπολογισµό στον οποίο θα λάβουµε υπ’ όψη
µας τα παρακάτω αφού προηγουµένως προσδιορίσουµε το σύνολο των χρηµάτων που θα
χρειαστούµε, τα δικά µας κεφάλαια και ποιο µέρος αυτών µπορούµε να διαθέσουµε στην
επιχείρηση.

Ο προϋπολογισµός πρέπει να περιλαµβάνει:
1. Κτίρια: Πρέπει να γνωρίζουµε αν έχουµε το κεφάλαιο για να αγοράσουµε κάποιο κτίριο
(εκτός κι αν έχουµε κάποιο δικό µας ήδη) ή θα πρέπει να νοικιάσουµε. Τόσο στην
περίπτωση της αγοράς όσο και στην περίπτωση της ενοικίασης θα πρέπει να ξέρουµε πως
ίσως χρειασθεί να αλλάξουµε την διαρρύθµιση
2. Μεταφορικά µέσα: Θα πρέπει να υπολογίσουµε πως στην επιχείρηση µας θα
χρειαστούµε πιθανότατα κάποια µεταφορικά µέσα.
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3. Πρώτες ύλες: Τι πρώτες ύλες θα χρειασθούµε, από πού και πως θα τις προµηθευτούµε.
4.

Κεφάλαιο

κίνησης:

Βασική

προϋπόθεση

να

υπάρχει

προκειµένου

να

µην

αντιµετωπίσουµε πρόβληµα ρευστότητας
5. Γενικά έξοδα: Έξοδα τα οποία δεν έχουµε προβλέψει
6. Θέρµανση, ηλεκτρισµός, καθαριότητα
7. Αµοιβές προσωπικού, κι επιχειρηµατία
8. Τυχόν τόκους για δάνεια που έχουµε πάρει
9. ∆ιαφήµιση
10. Ασφάλιση της επιχείρησης: security, συναγερµός κ.λ.π.
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν τα έσοδα (άµεσα ή έµµεσα) που µπορούµε να έχουµε σαν
επιχείρηση:
1. Στην περίπτωση που τα δικά µας κεφάλαια δεν επιτρέπουν την απόκτηση των
µεταφορικών µας µέσων ή των κτιριακών εγκαταστάσεων (σε περίπτωση αγοράς) θα
πρέπει να εξετάσουµε τις δυνατότητες δανεισµού που έχουµε κι αν υπάρχουν οι κατάλληλες
εγγυήσεις για να προβούµε σε δανεισµό. Είναι σκόπιµο να είµαστε σίγουροι για το δάνειο το
οποίο θα πάρουµε τους όρους αποπληρωµής του κ.λ.π..
2. Πρέπει να υπολογίζουµε τη δυνατότητα πιστώσεων που µπορούµε να εξασφαλίσουµε
από προµηθευτές
3. Άλλες πηγές χρηµατοδότησης που υπάρχουν όπως κοινοτικά προγράµµατα, επιδοτήσεις
Από τη στιγµή που καταλήγουµε στο είδος της επιχείρησης που θέλουµε να ξεκινήσουµε
πρέπει να βάλουµε σε εφαρµογή το σχέδιο µας. Εδώ απαιτείται και πάλι να δώσουµε
κάποιες απαντήσεις σε καίρια ερωτήµατα, όπως:
9 Ποιοι θα είναι οι υποψήφιοι πελάτες µας – σε ποιους θα απευθυνθούµε
9 Το ποσοστό αγοράς που καταλαµβάνουν οι πελάτες αυτοί
9 Αγοράζουν ήδη το συγκεκριµένο προϊόν ή υπηρεσία που σκοπεύουµε να πουλήσουµε ή
είναι κάτι νεοεισερχόµενο στην αγορά
9 Τον τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να τους προσεγγίσουµε
9 Πρέπει να µελετήσουµε–παρατηρήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο οι ανταγωνιστές µας
προσεγγίζουν τους πελάτες µας
9 Ποια θα είναι η τελική τιµή του προϊόντος
9 Ξέρουµε τους ανταγωνιστές µας καθώς και τα πλεονεκτήµατα – µειονεκτήµατα τους για
να καθορίσουµε τη δική µας πορεία;
9 Είναι βασικό να τοποθετήσουµε το προϊόν µας πλάι σ’ αυτά των ανταγωνιστών µας και
να δούµε τον βαθµό ανανέωσης, την ηλικία, το επίπεδο τιµών, την ποιότητα. Στην
περίπτωση που η ιδέα για το προϊόν είναι καινούρια ίσως χρειάζεται να δοκιµασθεί στην
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αγορά, ενώ θα πρέπει να δώσουµε την ανάλογη προσοχή προκειµένου να
προστατεύσουµε το προϊόν µας από πιθανή αντιγραφή του από ανταγωνιστές.
Στην περίπτωση που ήδη εργαζόµαστε κάπου, υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας µε τον
εργοδότη µας. Ωστόσο, καλό είναι να θέσουµε στον εαυτό µας κάποια ερωτήµατα, όπως:
9 Θα µας εµπιστευτούν τα άτοµα µε τα οποία ήδη συνεργαζόµαστε εάν ξεκινήσουµε κάτι
δικό µας;
9 Να συζητήσουµε µε κάποιον ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει δική του επιχείρηση για τα
προβλήµατα που αντιµετώπισε
9 Να παρατηρήσουµε προσεκτικά τον σηµερινό µας εργοδότη για να δούµε πως
συµπεριφέρεται
9 Να µελετήσουµε αν µπορούµε να αγοράσουµε µια ήδη υπάρχουσα υγιή επιχείρηση ή να
ξεκινήσουµε κάποια επιχείρηση µε το θεσµό του franchising. Φυσικά σ’ αυτή την
περίπτωση πρέπει να διαθέτουµε επαρκή κεφάλαια προκειµένου να αναλάβουµε µια
υπάρχουσα επιχείρηση και αρκετή εµπειρία για να κάνουµε µια καλή διαπραγµάτευση,
ενώ η επιχείρηση θα πρέπει να είµαστε σίγουροι πως είναι υγιής.
Στην περίπτωση που θέλουµε µια µικρή επιχείρηση αρκεί να θέσουµε τα παραπάνω
ερωτήµατα στον εαυτό µας. Αν όµως θέλουµε κάτι µεγαλύτερο πρέπει οπωσδήποτε να
προβούµε σε έρευνα αγοράς και µάλιστα πλήρης και σε ΄έκταση από κάποιον ο οποίος
γνωρίζει περισσότερα από µας για το θέµα.
Για την καλή λειτουργία της επιχείρησης και προκειµένου αυτή να σταθεί καλά στην αγορά
πρέπει να επιλέξουµε τον κατάλληλο τόπο, γεγονός που σίγουρα απαιτεί χρόνο και
προσπάθεια. Γι’ αυτό και θα πρέπει να µελετήσουµε:
•

Αν θα εργαστούµε από το σπίτι, το µαγαζί, το γραφείο το εργαστήριο κ.λ.π.

•

Τη συνολική επιφάνεια του χώρου εγκατάστασης κι αν αυτός επαρκεί για πιθανή
µελλοντική επέκταση

•

Τη διαθεσιµότητα ηλεκτρισµού, νερού, κ.λ.π.

•

Τις απαιτούµενες ειδικές ‘άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας

•

Το κόστος για την αγορά ή ενοικίαση χώρων και η σύγκριση του µε εναλλακτικές λύσεις.

•

Τους πιθανούς χώρους στάθµευσης για φόρτωµα, ξεφόρτωµα κ.λ.π.

Φυσικά η επιλογή του κατάλληλου χώρου είναι συνάρτηση του ποσού που είµαστε
διατεθειµένοι να επενδύσουµε.
Είναι σηµαντικό να επιλέξουµε την όσο το δυνατό ορθότερη παραγωγική διαδικασία και του
κατάλληλου επαγγελµατικού εξοπλισµού γιατί είναι σηµαντικός παράγοντας της επιτυχίας
της επιχείρησης µας.
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Πριν ξεκινήσουµε πρέπει να γνωρίζουµε τα προϊόντα τα οποία θα παράγουµε ή πουλάµε,
να έχουµε µελετήσει την παραγωγική διαδικασία, να έχουµε κάνει πλήρη και λεπτοµερειακή
καταγραφή όλων των απαιτούµενων µέσων προκειµένου να έχουµε επαρκή παραγωγή και
σε υψηλό επίπεδο ποιότητας, ικανοποιητικές τιµές κ.λ.π.
Ένας ακόµη σηµαντικός παράγοντας είναι η σωστή επιλογή κι αξιοποίηση του προσωπικού.
Είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε τις ειδικότητες που θα χρειαστούµε, να έχουµε προσδιορίσει
το προφίλ των ανθρώπων που θα προσλάβουµε, να διαµορφώσουµε το οργανόγραµµα της
επιχείρησης, να προσλάβουµε άτοµα τα οποία θα καλύψουνε τις τυχόν δικές µας αδυναµίες
και τέλος τις υποχρεώσεις µας σαν εργοδότες.
Φτάνουµε σε ένα άλλο σηµαντικό κοµµάτι το οποίο είναι η τιµολόγηση των προϊόντων µας.
Πρέπει να προσδιορίσουµε τις τιµές που θα χρεώνουµε προκειµένου να καλύπτουµε το
κόστος µας και να µας µένει και κάποιο κέρδος.
Το κόστος παραγωγής ως γνωστό έχει άµεση σχέση µε την ποσότητα που θα παράγουµε
και µε την ποσότητα που είναι διατεθειµένη η αγορά να απορροφήσει.
Συνεπώς έχει άµεση σχέση το κόστος και η ζήτηση. Θα πρέπει λοιπόν να προσδιορίσουµε
το δυνατό καλύτερα κι όσο αυτό είναι εφικτό τις αναµενόµενες πωλήσεις µας, για να δούµε
ποια θα είναι η παραγωγή µας και το κόστος.
Βασική παράµετρος στο σηµείο αυτό, ότι στην αρχή θα πρέπει να έχουµε σχετικά µειωµένες
τιµές για την γνωριµία µας µε το καταναλωτικό κοινό.
Πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι ο καλός σχεδιασµός προώθησης των προϊόντων µας
βοηθάει πάντα στην αύξηση των πωλήσεων µας.
Έτσι έχοντας εντοπίσει τη ζήτηση των προϊόντων µας καλό είναι να ενηµερώσουµε και τους
υποψήφιους πελάτες µας γι’ αυτό.

Μερικοί τρόποι είναι:
9 ∆ιανοµή διαφηµιστικών φυλλαδίων στην περιοχή µας ή ενηµερωτικών δελτίων στους
υποψήφιους πελάτες µας
9 ∆ιαφήµιση σε τοπικά ΜΜΕ (εφηµερίδες, κανάλια, περιοδικά, κ.λ.π.)
9 Συµµετοχή της επιχείρησης µας σε κλαδικές εκθέσεις
Είναι επίσης σηµαντικό να έχουµε φτιάξει ένα σωστό ταµειακό πρόγραµµα προκειµένου να
γίνεται σωστή εισροή κι εκροή χρήµατος. Το ταµειακό πρόγραµµα καταγράφει τις εισπράξεις
και πληρωµές µιας περιόδου και µας βοηθάει να µην βρισκόµαστε προ δυσάρεστων
εκπλήξεων.
Πρέπει να γνωρίζουµε τα χρήµατα που απαιτούνται και τον τρόπο που θα βρίσκονται τη
συγκεκριµένη χρονική στιγµή που τα έχουµε ανάγκη, τους πιστωτικούς όρους που έχουµε
κάνει διακανονισµό µε τους προµηθευτές και τους πελάτες µας, να είµαστε προετοιµασµένοι
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για την περίπτωση που οι πωλήσεις µας δεν ήταν οι αναµενόµενες και πως θα
αντεπεξέλθουµε στις υποχρεώσεις µας.
Τέλος πριν ξεκινήσουµε την επιχείρηση µας θα πρέπει να συµβουλευτούµε τον φοροτεχνικό
µας για τη νοµική µορφή της επιχείρησης µας καθώς και το είδος των λογιστικών βιβλίων
που πρέπει να τηρούµε.
Σε περίπτωση που κάποιο πρόβληµα υπάρξει και χρειασθούµε κάποια βοήθεια δεν πρέπει
να ξεχνάµε πως υπάρχουν πάντα οι κατάλληλες υπηρεσίες για να απευθυνθούµε όπως:

•

Ο ΕΟΜΜΕΧ: www.eommex.gr ή στο τηλ. 210-7491242

•

ΟΑΕ∆: www.oaed.gr ή στο τηλ. 210-9942273

•

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 210-5295-159 &-220

•

Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας τηλ.: 210-3332446

•

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: τηλ.: 210-5291248
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