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Επιχειρείτε ευρωπαϊκά: 
Ναι, αλλά µε ποιο αντικείµενο; 

Το ερώτηµα αυτό ανακύπτει µετά από την πρώτη επαφή µε την πρόκληση του επιχειρείν 

ευρωπαϊκά. ∆ιαισθητικά, η απόδοση ευρωπαϊκής διάστασης στο επιχειρείν δεν αποτελεί 

απλά «λύση» ή «διέξοδο», αλλά όρο επιβίωσης. Τη θέση αυτή πολλοί την αναφέρουν και 

περισσότεροι τη διαισθάνονται. Από το σηµείο αυτό και µετά, υπάρχει µια µεγάλη 

απόσταση µέχρι την υλοποίηση. Κάτι το νοµικό πλαίσιο, λιγότερο η γλώσσα, ίσως η 

κουλτούρα, αναµφίβολα η τεχνολογική υποδοµή, αλλά περισσότερο από όλα ο 

καταµερισµός εργασίας και ο εντοπισµός των πραγµατικών ευκαιριών, αποτελούν µερικές 

µόνο από τις πολλές πλευρές του απαραίτητου για την επιβίωση επιχειρηµατικού «ευρω-

πονοκέφαλού». Προσπαθώντας περισσότερο να ταξινοµήσουµε τα πράγµατα και λιγότερο 

να απαντήσουµε, θα επιχειρήσουµε µια συνολική θεώρηση των κατηγοριών 

επιχειρηµατικών ευκαιριών που δεν δηµιουργούνται, αλλά γίνονται ορατές µε τα εργαλεία 

της «νέας οικονοµίας». 

Η τελευταία διατύπωση, ότι δηλαδή οι ευκαιρίες δεν δηµιουργούνται αλλά γίνονται απλά 

ορατές, απλά τονίζει το ότι το επιχειρείν στην Ευρώπη (και όχι µόνο) δεν είναι νέα ιδέα, 

ούτε ανέκυψε ένεκα της νέας οικονοµίας. Ηταν πάντα εκεί και ασκείτο από ελληνικές 

επιχειρήσεις. Τα νέα στοιχεία που φέρουν τη συζήτηση αυτή ενδιαφέρουσα για πολύ 

µεγαλύτερο αριθµό επιχειρήσεων, είναι η έλευση του κοινού νοµίσµατος και η οριστική 

κατάρρευση των οικονοµικών συνόρων στην Ευρώπη, καθώς και οι δυνατότητες που 

προσφέρουν τα νέα τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία ωριµάζουν ανεξαρτήτα από την 

αρνητική οικονοµική συγκυρία της εποχής. Ετσι λοιπόν, πολύ περισσότερες επιχειρήσεις, 

ενδεχοµένως περισσότερες και από όσες το αντιλαµβάνονται οι ίδιες, έχουν σήµερα την 

ευκαιρία να βρουν πελάτες στην Ευρώπη. Μιλάµε για µια τεράστια αγορά η οποία µας 

περιµένει, όπως άλλωστε περιµένει και τους άλλους συν-ευρωπαίους. 

Το ερώτηµα από το οποίο ξεκινούν τα δύσκολα είναι «µε τι  µπορούµε να πάµε εµείς σε 

αυτή την αγορά» και ακόµη «πώς να αξιοποιήσουµε τις δυνατότητες της τεχνολογίας και 

συγκεκριµένα του Internet και των ηλεκτρονικών συναλλαγών πάνω από αυτό». 

Ακολούθως διαπραγµατευόµαστε τέσσερις θεµατικές περιοχές: εµπόριο, υπηρεσίες, 

λογισµικό, και τουρισµό, οι οποίες καλύπτουν σχεδόν όλη την οικονοµική δραστηριότητα. 

Αν απορείτε τι είναι που λείπει, η ίδια η απορία είναι χαρακτηριστική για το γεγονός ότι από 

τις προαναφερθείσες θεµατικές περιοχές απουσιάζει η βιοµηχανική παραγωγή.  

Εµπόριο 

Το καλό νέο είναι ότι σήµερα τα εµπορικά σύνορα είναι πλέον ανοιχτά και µάλιστα µέσω 

του Internet οι αποστάσεις είναι εκµηδενισµένες. Οι δασµοί είναι ανύπαρκτοι και γενικά 

το πεδίο ελεύθερο. Σήµερα, όµως, είναι λιγότερα τα ελληνικά προϊόντα που είναι 

εµπορεύσιµα στην Ευρώπη (ο όρος «εξαγώγιµα» είναι ασφαλώς εσφαλµένος), γεγονός 

που είναι και το κακό νέο στην υπόθεση. Υπάρχουν διάφορες αιτίες για το φαινόµενο 

αυτό, οι οποίες δεν είναι του παρόντος. Κάτι ο διεθνής επανακαταµερισµός της εργασίας 

προς την "φτηνή" ανατολή, κάτι η αδιαφορία των µεταπολεµικών κυβερνήσεων για την 

ανάπτυξη κάποιας παραγωγικής βάσης στη χώρα, κάτι το ελληνικό δαιµόνιο της εύκολης 



λύσης, το γεγονός σήµερα είναι ότι τα εµπορεύσιµα δεν είναι κυρίως παραγόµενα εν 

ελλάδι. Υπάρχουν, πάραυτα, δύο τρόποι ευρωπαϊκού εµπορεύεσθαι. 

Ο πρώτος είναι η ανάδειξη της χώρας σαν την ευρωπαϊκή πύλη για προϊόντα εκτός ΕΕ, κάτι 

που ήδη γίνεται για αρκετά προϊόντα µαζικής κατανάλωσης, τιµώντας το από αρχαιοτάτων 

χρόνων δαιµόνιο της φυλής. Χρειάζεται, όµως, και εδώ κάποια επιλογή και δι' αυτής 

κάποια πρόσθεση αξίας στα εµπορευόµενα είδη. Για παράδειγµα, η πώληση υποδηµάτων 

που κατασκευάζονται στην Κίνα µέσω του Internet δεν είναι και η πλέον καινοτοµική 

εµπορική ενέργεια στο χώρο της Ευρώπης. Ισως όµως, η προώθηση τεχνολογικών λύσεων 

που κατασκευάζονται λ.χ. στην Αυστραλία και µπορεί ακόµη και να είναι διαφορετικής 

φιλοσοφίας από τις αντίστοιχες αµερικάνικες ή ανατολίτικες ενώ ταυτόχρονα έχουν 

ανταγωνιστική τιµή, να είναι περισσότερο ενδιαφέρουσα και αποτελεσµατική ως 

ευρωπαϊκή δραστηριοποίηση τύπου εµπορικής γέφυρας. Αυτονόητο και δεν θα 

επαναλαµβάνεται το γεγονός ότι η αξιοποίηση του Internet ως µέσου επικοινωνίας, 

προβολής και κατά περίπτωση συναλλαγών, είναι εκ των ουκ άνευ σε οποιοδήποτε 

ευρωπαϊκό επιχειρείν το οποίο δεν ασκείται από εταιρίες που ήδη έχουν εγκατεστηµένα 

ευρωπαϊκά εµπορικά κανάλια. 

Ο δεύτερος είναι ο εύκολος τρόπος, αυτός δηλαδή της εισαγωγής και της εµπορίας 

προϊόντων από την Ευρώπη στην ελληνική αγορά. ∆εν γνωρίζουµε αν υπάρχουν ακόµη 

ευκαιρίες, διαισθανόµαστε ότι πρέπει να υπάρχουν. Ωστόσο, επιχειρώντας να εκφέρουµε 

άποψη και όχι απλή παράθεση όλων των περιπτώσεων, θα διατυπώσουµε τη σκέψη ότι δεν 

είναι αυτό το πνεύµα του ευρωπαϊού επιχειρείν όπως το αντιλαµβάνεται το ne.o. Το πνεύµα 

µας είναι η επέκταση στις νέες αγορές και µάλιστα από τη µεγάλη µάζα των (κατά τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα) µικροµεσαίων και πολύ µικρών επιχειρήσεων οι οποίες είναι 

ευέλικτες, έχουν ανταγωνιστικό κόστος και διαθέτουν το ελληνικό εµπορικό δαιµόνιο. Μια 

τέτοιας φύσης δραστηριοποίηση (δηλαδή από µέσα προς τα έξω) είναι που υπό συνθήκες 

δηµιουργεί και την αγοραστική δύναµη στην ίδια την ελληνική αγορά για να καταναλώνει 

αγαθά. Στο πεδίο αυτό, είναι καλό να γίνεται συνείδηση ότι η αύξηση της εγχώριας 

αγοραστικής δύναµης δεν µπορεί να είναι υπόθεση κάποιων "άλλων" και ότι η ευρωπαϊκή 

ευκαιρία έχει αντισυµβαλλόµενους που βρίσκονται εκτός Ελλάδος. 

Υπηρεσίες 

Εχοντας απελευθερωθεί από το βάρος της αναφοράς στο εµπόριο, µπορούµε να 

προβληµατιστούµε σχετικά µε το δεύτερο, κατά τη σειρά της αναφοράς µας, πεδίο 

ευρωπαϊκού επιχειρείν το οποίο είναι οι υπηρεσίες. Η πιθανή εκ πρώτης όψεως επιφύλαξη 

σχετικά µε το αντικείµενο µπορεί εύκολα να αρθεί αν µελετήσει κανείς τις "ευρωπαϊκές 

τιµές" στο χώρο των υπηρεσιών. Θα διαπιστώσει τότε ότι οι ελληνικές τιµές είναι ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικές, ενίοτε είναι κλάσµατα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Ασφαλώς, το βήµα 

της παροχής υπηρεσιών στην Ευρώπη δεν είναι τόσο απλό. Μόνο που µε δεδοµένη την 

παραπάνω παρατήρηση, είναι περισσότερο από εύλογη η διερεύνηση των εναποµενόντων 

εµποδίων. 

Το προφανέστερο είναι η γλώσσα, η οποία παρά την λεγόµενη ελληνική γλωσσοµάθεια 

αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο καθότι απαιτείται πολύ καλή γνώση όχι µόνο της γλώσσας 

γενικά, αλλά και της εξειδικευµένης ορολογίας και κουλτούρας κάθε χώρου 

δραστηριοποίησης. Σηµαντικό αλλά υπερβάσιµο, το πρόβληµα της γλώσσας, µας φέρνει 

µπροστά στο επόµενο εν δυνάµει εµπόδιο, αυτό της νοµοθεσίας. Η παροχή υπηρεσιών δεν 



είναι παντού η ίδια, ενίοτε απαιτείται γνώση της ευρύτερης πραγµατικότητας και της 

σχετικής µε το εκάστοτε αντικείµενο νοµοθεσίας, η οποία, από χώρα σε χώρα διαφέρει 

µάλλον κατά πολύ. 

Εδώ, όµως είναι που τελειώνουν τα κακά νέα και αρχίζουν τα καλά. Πρώτο, µε τη 

σύγχρονη τεχνολογική υποδοµή, µια σοβαρή προβολή µέσω του Internet ελληνικών 

υπηρεσιών σε συγκεκριµένα αντικείµενα είναι και εφικτή και αποτελεσµατική. Το βάρος 

πέφτει στο "σοβαρή" µε τη σηµείωση ότι απόπειρες µετάφρασης µε το λεξικό ανα χείρας, 

συνήθως καταλήγουν σε site-ανέκδοτα. ∆εύτερο, η εναρµόνιση της ευρωπαϊκής 

νοµοθεσίας σε ένα πλήθος θεµάτων φέρει όλους κάτω από την ίδια, νέα για όλους, 

πραγµατικότητα. Σε θέµατα, ας πούµε, απελευθερωµένων αγορών ενέργειας και 

τηλεπικοινωνιών, όλες οι χώρες βρίσκονται προ νέων καταστάσεων, άλλες µε µικρή, 

άλλες µε µεγάλη χρονική υστέρηση. Πάντως, προ νέων καταστάσεων, οι οποίες διέπονται 

από ενιαία ευρωπαϊκή νοµοθεσία και (αλίµονο) έχουν το ίδιο τεχνικό αντικείµενο. Ετσι, η 

παροχή υπηρεσιών σε τέτοιους τοµείς από ελληνικές εταιρίες έχει σηµαντικότερα 

πλεονεκτήµατα (το ανταγωνιστικό κόστος) απ' ότι µειονεκτήµατα (γλώσσα). Η πρόκληση 

βρίσκεται στην διαµόρφωση των υπό προώθηση προϊόντων, για την οποία υπάρχει ένα 

σηµαντικό προαπαιτούµενο: η γνώση. ∆εν είναι τυχαίο, εξάλλου, ότι ελληνικές 

επιχειρήσεις που εδώ και χρόνια παρέχουν υπηρεσίες στην Ευρώπη διαθέτουν 

τουλάχιστον την αναγκαία γνώση. 

Λογισµικό 

Αν όµως, κάπου τα εµπόδια είναι ελάχιστα και ισχύει το "ιδού η Ρόδος" και µάλιστα, το 

"επιχειρείτε" δεν είναι µόνο "ευρωπαϊκά", αλλά παγκόσµια, είναι στον τοµέα του 

Λογισµικού. Οχι απαραίτητα των "µεγάλων εφαρµογών", αλλά και των "µικρών", οι οποίες 

πωλούνται σε αγορές µεγέθους εκατοµµυρίων µελών. Λογισµικό µπορεί να πουλήσει 

κανείς χωρίς να χρειάζεται να κάνει καµία επένδυση σε χώρους αποθήκευσης ή να 

διαχειριστεί τη διανοµή, ή να µεταβεί ο ίδιος εκεί για να προσφέρει την υπηρεσία. Μπορεί 

να πουλήσει άµεσα, µέσω του Internet. 

Αναφερόµαστε στην αγορά των "µικρών" εφαρµογών λογισµικού, οι οποίες δεν απαιτούν 

εκατοντάδες ανθρωποέτη για να κατασκευαστούν, στοιχίζουν λίγο, αλλά κάνουν κάτι 

χρήσιµο και αγοράζονται από πολλούς και µάλιστα µε διανοµή που γίνεται άµεσα µέσω 

του Internet. Το µόνο που απαιτείται είναι η ιδέα και η γνώση να κατασκευαστούν. Τα 

υπόλοιπα είναι περισσότερο εύκολα από όσο φαντάζεται κανείς. Ασφαλώς και η σύλληψη 

µιας καλής ιδέας δεν είναι εύκολη. Οµως η γκρίνια γύρω από το αντικείµενο δεν µπορεί 

να γίνει αποδεκτή, οπωσδήποτε όχι µε βάση το πνεύµα που χαρακτηρίζει την προσέγγιση 

που διαβάζετε. Ακόµη και αν για την οικονοµία της συζήτησης µπορεί κανείς να δεχτεί ότι 

"δεν ήταν δυνατό στην Ελλάδα να αναπτυχθεί βαριά βιοµηχανία", δεν είναι αποδεκτή η 

θέση ότι δεν µπορούµε να κατασκευάσουµε εξαγώγιµο λογισµικό µαζικής κατανάλωσης, η 

οποία, χωρίς πολλά λόγια, είναι ο e-διάδοχος της νοοτροπίας της "ψωροκώσταινας".  

Μεγαλύτερη ακόµη είναι η πρόκληση και η ευκαιρία στην ευρωπαϊκή αγορά µεγάλων 

εφαρµογών λογισµικού. Εκεί όπου καθυστερηµένα επιχειρήσαµε κάποτε να πουλήσουµε 

ένα "λογιστήριο" και που σήµερα δεν πουλάµε τίποτε που να έχουµε εξ' ολοκλήρου 

κατασκευάσει εµείς. Μετά τα λειτουργικά συστήµατα και τις εφαρµογές γραφείου, το τρένο 

των οποίων λογικό ήταν να χάσουµε, χάσαµε και το τρένο του ERP, του CRM και άλλων 

συναφών προϊόντων, για τα οποία οι "κυρίαρχες" εφαρµογές λογισµικού στην αγορά δεν 



είναι ελληνικές και αυτό µας φαίνεται "απόλυτα φυσιολογικό". Το ερώτηµα-πρόκληση 

είναι "ποιο είναι το next big thing στο λογισµικό" και ασφαλώς µε ποιους όρους και τι 

εφόδια µπορούµε ως χώρα να αποκτήσουµε ένα µερίδιο µιας νέας αγοράς εφαρµογών 

λογισµικού µεγάλου βεληνεκούς και σηµασίας για τις επιχειρήσεις. ∆εν θα δώσουµε τη 

δική µας απάντηση στο ερώτηµα αυτό (hint: διαβάστε το προηγούµενο ne.o.). Θα 

αρκεστούµε να επαναλάβουµε τη θέση ότι για άλλη µια φορά κλειδί είναι η γνώση 

συνδυαζόµενη µε αρετές που πιστεύουµε ότι υπάρχουν ακόµη εν αφθονία: διορατικότητα 

και ρίσκο.  

Τουρισµός 

Η αναφορά στον τουρισµό είναι απλά "υποχρεωτική". Το επιχειρείν ευρωπαϊκά στον 

τουρισµό έχει απλά την έννοια της προσέλκυσης πελατών και όχι την εξαγωγή υπηρεσιών 

ή προϊόντων στην Ευρώπη. Το ίδιο το τουριστικό προϊόν δεν είναι τέτοιο που να 

εξασφαλίζει ανάπτυξη µε µακροχρόνιους όρους, είναι δε πολύ ευάλωτο από τις 

γενικότερες εξελίξεις στην περιοχή και από το κατευθυνόµενο φόβητρο του ανταγωνισµού 

των "απέναντι" ή και των "παραπέρα", µιας και όπως ίσως έχετε πληροφορηθεί από άλλο 

έντυπο του οµίλου, ακόµη και οι παραλίες είναι πλέον "δηµιουργήσιµες" τεχνητά.  

Επειδή το θέµα της νέας οικονοµίας του τουρισµού είναι ιδιαίτερα µεγάλο και σύνθετο και 

σε κατάλληλο χρόνο θα µας απασχολήσει διεξοδικότατα, θα διατηρήσουµε την αναφορά 

ιδιαίτερα σύντοµη αναφερόµενοι µόνο σε ευκαιρίες που δίνονται κυρίως από το Internet. 

Το µέσο, λοιπόν, προσφέρει σηµαντικές δυνατότητες στους τελικούς παροχείς του 

τουριστικού προϊόντος για δύο πράγµατα: πρώτον την προσωποποίηση του τουριστικού 

προϊόντος και δεύτερον την απελεθέρωση από τον ζυγό των "tour operators", ο οποίος 

ολοένα και περισσότερο έχει γίνει (αργά, πράγµατι) αντιληπτός από όσους 

δραστηριοποιούνται στο πρώτο µέτωπο του τουρισµού. 

Εν κατακλείδι 

Η εποχή της άρσης των τελωνειακών δασµών και γενικά των περιορισµών διακίνησης 

εµπορευµάτων και υπηρεσιών στην Ευρώπη είναι γεγονός. Μαζί της, είναι γενονός και η 

κρίση που περνάνε όλες οι ευρωπαϊκές οικονοµίες στις µέρες µας. Η ευρωπαϊκή διάσταση 

στο ελληνικό επιχειρείν αποτελεί πλέον όρο επιβίωσης για όποιον δεν σκέφτεται να 

ασχοληθεί µε τα εποχιακά επαγγέλµατα της εστίασης και του τουρισµού. Αυτό καλό είναι 

να γίνει αργά ή γρήγορα αντιληπτό, µαζί µε το γεγονός ότι εµπόριο δε σηµαίνει µόνο 

"εισαγωγές". Σηµαίνει και πολλά άλλα, σε θεµατικές περιοχές που απαιτούν κεφάλαιο 

γνώσης και όχι εγκατεστηµένης βιοµηχανικής υποδοµής.  

Αν δεν είµαστε ανακόλουθοι µε τους ηχηρούς τίτλους της "κοινωνίας της γνώσης" που 

ακούγονται από επίσηµα χείλη και θεωρητικά εφαρµόζονται στην εκπαιδευτική µας 

πολιτική, η φράση που µας έρχεται περισσότερο στο νού σχετικά µε το ευρωπαϊκό 

επιχειρείν, είναι "Ιδού η Ρόδος...". 

Β.Βεσκούκης 

 

 

 



 

 


