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Έχουμε ποτέ σκεφτεί τις απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις:  

- Γιατί κατά το διάστημα 1945-1975 ο ρυθμός ανάπτυξης των χωρών της Ευρώπης 

ήταν ταχύτερος από ό, τι των ΗΠΑ, ενώ τα τελευταία 20 χρόνια τα ποσοστά είναι 

χαμηλότερα;  

- Γιατί οι χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν εμφανίζουν τον ίδιο ρυθμό με τις χώρες 

της Ασίας;  

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει μαγική συνταγή για την 

ανάπτυξη και ότι το στάδιο της ανάπτυξης μιας χώρας είναι καθοριστικό. Οι 

αναπτυξιακές επιδόσεις της κάθε χώρας ποικίλουν ανάλογα με την εγγύτητά της με τις 

νέες τεχνολογίες και την εφαρμογή πολιτικών που προωθούν τη σύγκλιση με τις νέες 

τεχνολογίες που συνδέονται με την ανάπτυξη.  
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Βασική προϋπόθεση αποτελεί η αύξηση της παραγωγικότητας η οποία στηρίζεται στους 

ακόλουθους παράγοντες:  

• Οικονομική ανάπτυξη  

• Χρηματοοικονομικά εργαλεία  

• Μορφωτικό επίπεδο  

• Μακροοικονομική σταθερότητα (χαμηλά επιτόκια)  

• Προβλέψιμο φορολογικό σύστημα  

• Ποιότητα του δικαστικού συστήματος  
  

Καθώς αναπτύσσεται μια χώρα η επίτευξη των στόχων της  εξαρτάται από τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  

• Ανταγωνιστική είσοδος προϊόντων στην αγορά  

• Ανώτερη & ανώτατη εκπαίδευση  

• Χρηματοδοτικά και χρηματιστηριακά εργαλεία  

• Ευνοϊκό πολιτικό σύστημα   

• Αποκεντρωμένες επιχειρήσεις  

  
Συνεπώς, οι διαφορές στους ρυθμούς ανάπτυξης μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ μπορούν εύκολα να 

εξηγηθούν από  τις ακόλουθες παραμέτρους: • Έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων 

προϊόντων   

• Ανταγωνισμός και εισαγωγή νέων προϊόντων στις αγορές  
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• Εκπαίδευση (Πανεπιστήμιο)  

• Πιστωτικοί περιορισμού - Εργασιακές δυσκαμψίες  

• Μακροοικονομική Πολιτική  

  
  

Παρόμοια, οι διαφορές μεταξύ των χωρών της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας μπορεί εύκολα 

να εξηγηθεί από τους παρακάτω παράγοντες:  

• Αποταμιεύσεις με επιτόκια 8% αντί 28% (ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για την προσέλκυση 

άμεσων ξένων επενδύσεων, ενεργούν ως "εγγύηση")   

• Εκπαίδευση/επιμόρφωση  

• Χαμηλές και κακές επενδύσεις (π.χ. στη Βραζιλία 49% στον τριτογενή τομέα)  

• Ανταγωνισμός (ειδικά στους τομείς των καινοτόμων τεχνολογιών)  

• Χρηματοδότηση (ιδιωτική πιστωτική με επιτόκιο  / ΑΕΠ 0,8 ΕΕ και 1,42 USA)  
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Οι περισσότεροι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει μαγική συνταγή για την 

ανάπτυξη και ότι το στάδιο της ανάπτυξης μιας χώρας είναι καθοριστικό.  

Οι αναπτυξιακές επιδόσεις της κάθε χώρας ποικίλουν ανάλογα με την εγγύτητά της με 

τις νέες τεχνολογίες και την εφαρμογή πολιτικών που προωθούν τη σύγκλιση με τις νέες 

τεχνολογίες που συνδέονται με την ανάπτυξη.  
  
  

  
Συμπεραίνοντας, η επιχειρηματικότητα για να μπει σε τροχιά δημιουργίας παραγωγικών 

/ καινοτόμων επιχειρήσεων προϋποθέτει ότι το κράτος θα δημιουργήσει ένα ευνοϊκό  
οικονομικό και διοικητικό περιβάλλον για να επέλθει βελτίωση. Προϋποθέσεις για την 

αύξηση της παραγωγικότητας: Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων  

• Χρηματοοικονομικά εργαλεία  

• Αποταμίευση  

• Εργατικό δυναμικό  

• Μακροοικονομική σταθερότητα (χαμηλά επιτόκια)  

• Προβλέψιμο φορολογικό σύστημα  

• Ποιότητα του δικαστικού συστήματος  

Καθώς αναπτύσσεται μια χώρα η επίτευξη των στόχων της  εξαρτάται από τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις:  

• Ανταγωνιστική και ελεύθερη είσοδος προϊόντων στην αγορά  

• Ανώτερη & ανώτατη εκπαίδευση  

• Χρηματοδοτικά και χρηματιστηριακά εργαλεία  

• Δημοκρατικό πολιτικό σύστημα   

• Αποκεντρωμένες επιχειρήσεις  
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Odysseas Katsaitis katsa@acg.edu  
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Απτχος (Ι) ε.α. Γ.Γερούλης Δρ. ΕΜΠ  
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Κυρίες & κύριοι,  

Εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή προγραμματισμένη ετήσια επιστημονική ημερίδα της 

ΑΑΚΕ, ο σκοπός της οποίας προβάλλεται στην ανωτέρω διαφάνεια. Συνοπτικά θα 

επαναλάβω τα κύρια σημεία της τοποθέτησης του ιατρού του κ. Μεταξά, τα οποία 

παραστατικά απεικονίζονται στην παρακάτω διαφάνεια.  
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Ερχόμενος στον δεύτερο ομιλητή, τον κ. Σκορδίλη, ο οποίος ανέπτυξε λεπτομερέστατα 
ένα σύγχρονο μοντέλο ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, το απεικονίζω συνοψίζοντας τα όσα ανέφερε στην 
επόμενη διαφάνεια.  

  
Τέλος αναφερόμενος στον τρίτο και τελευταίο ομιλητή τον κ. Κατσαίτη ο οποίος ανέλυσε την 

αξία της καινοτομίας στο σύγχρονο επιχειρείν, παραθέτω συνοπτικά στην παρακάτω 

διαφάνεια τα όσα παραστατικά και με στατιστικά στοιχεία ανέλυσε.  
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Ανακεφαλαιώνοντας σας θυμίζω ότι ακούσαμε τρεις τοποθετήσεις σχετικά με τις 

επιχειρήσεις και το επιχειρείν με αναφορά σε διαφορετικούς χώρους.   

Η πρώτη αφορούσε την ιατρική δραστηριότητα η οποία αν και λειτούργημα μερικές φορές 

μετατρέπεται σε καθαρά κερδοσκοπική επιχείρηση, στην οποία κατά τον εισηγητή εν μέρει 

συνέτεινε και η τεχνολογία, η οποία αναμφισβήτητα συνετέλεσε στην εξέλιξη όλων των 

ιατρικών δραστηριοτήτων, ή κατά το δοκούν επιχειρήσεων, με ότι αυτό συνεπάγεται στο 

πλαίσιο του σημερινού θέματος της ημερίδας μας. Οφείλει όμως κάθε ιατρική επιχείρηση να 

δρα με προδιαγραφές, μέθοδο, γνώση, εμπειρία και ήθος για να είναι ωφέλιμη και αποδεκτή 

από την κοινωνία.  

Η δεύτερη τοποθέτηση του κ. Σκορδίλη βασισμένη στην τεράστια εργασιακή του εμπειρία 

κυρίως στην ΕΑΒ, παρουσίασε ένα μοντέλο αξιολόγησης των επιχειρήσεων το οποίο βασίζεται 

αφενός στην εγκαθίδρυση ενός συστήματος ομαδοποίησης ων επιχειρήσεων και άσκησης 

διαρκούς επιχειρηματικού ελέγχου  και αφετέρου σε μία ανάδραση η οποία  θα επιτυγχάνεται 

με ένα σύστημα κλειστού βρόγχου, στοχεύοντας φυσικά στην αναμόρφωση της επιχείρησης 

και την βελτιστοποίηση όλων των παραγωγικών χαρακτηριστικών της. Η προτεινόμενη 

αναμόρφωση θα πρέπει κατά τον εισηγητή να στηρίζεται σε αξιώματα, όρια, συγκεκριμένη 

στρατηγική και να υπόκειται σε συνεχή έλεγχο και αξιολόγηση για διασφάλιση των 

προδιαγεγραμμένων υλικών, εθνικών, ηθικών και στρατηγικών αποτελεσμάτων, αφού 

προηγουμένως έχει προσδιορίσει και σέβεται τις αξίες για τις οποίες δημιουργήθηκε, 

(εμπορική, κοινωνική, στρατηγική και ολιστική).    

Η Τρίτη τοποθέτηση του κ. καθηγητή Οδ. Κατσαϊτη, εστίασε αφενός στην ανάγκη αξιοποίησης 

των νέων τεχνολογιών και την υιοθέτηση καινοτομιών προκειμένου βελτιωθούν οι 

αναπτυξιακές επιδόσεις των εταιριών που επιχειρούν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον 

σήμερα και αφετέρου στην παράλληλη αναγκαιότητα δημιουργίας εκ μέρους του κράτους ενός 

ευνοϊκού οικονομικά και διοικητικά περιβάλλοντος.  

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι μία σύγχρονη επιχείρηση σήμερα οφείλει πέραν των αξιών 

και της στρατηγικής της, να έχει αξιόπιστο σύστημα λειτουργίας και συγκεκριμένες  

δυνατότητες για το ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Επιχειρείν όμως το οποίο θα χαρακτηρίζεται από θετικές 

παραμέτρους, ικανότητας, υφιστάμενες προϋποθέσεις, ικανό σύστημα αξιολόγησης και 

φυσικά κρατική υποστήριξη. Μόνο έτσι το αποτέλεσμα, το έργο ή άλλως το ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ, υλικό 

και άυλο θα είναι εμπορικό, ανταγωνιστικό, ηθικά αποδεκτό και κοινωνικά και εθνικά 

ωφέλιμο.  
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Στο σημείο αυτό κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η φετινή επιστημονική ημερίδα της ΑΑΚΕ, 

η οποία είχε ως γενικό τίτλο τις Επιχειρήσεις και το Επιχειρείν.  

Σαν γενικό συμπέρασμα για ένα σωστό επιχειρείν από μία επιχείρηση σήμερα θα λέγαμε ότι 

είναι πρώτα ο σαφής προσδιορισμός του προβλήματος και στη συνέχεια η διεργασία της 

επίλυσης κατά τον Einstein. Τοιουτοτρόπως λοιπόν και εμείς το προσδιορίσαμε ως την 

«ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ».  

Η λύση του περνάει μέσα από τα στάδια του σαφούς προσδιορισμού του επιθυμητού 

αποτελέσματος μέσω τεκμηριωμένων μεθόδων και εφαρμογών, τεχνικών και επιστημονικών. 

Ενός αποτελέσματος που πρέπει να υποστηρίζεται από το κράτος και να χαρακτηρίζεται από 

τεχνολογία, γνώση, εμπειρία και φυσικά το κεφάλαιο, όπως παρουσιάζεται στην επόμενη 

διαφάνεια.  
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Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στην σημερινή διοργάνωση της ΑΑΚΕ και ευελπιστώ στην 

συνέχιση των δραστηριοτήτων αυτού του είδους με μεγαλύτερη συμμετοχή και επιτυχία.   

  


