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Πρόλογος

Ο ταχύς ρυθμός των τεχνολογικών αλλαγών, η αναδιάταξη των κοινωνικών ισορ-
ροπιών, η αυξανόμενη αβεβαιότητα της μισθωτής εργασίας στις μεγάλες επιχει-
ρήσεις, η επιθυμία για ένα πιο ανεξάρτητο επάγγελμα, που να ταιριάζει στους 

πόθους και στις αξίες του ατόμου, η προοπτική να είναι κανείς αφεντικό του εαυτού του, 
όλα αποτελούν μερικούς από τους λόγους για τους οποίους ολοένα και περισσότεροι 
θεωρούν τη δημιουργία ή την εξαγορά μιας επιχείρησης πραγματική εναλλακτική στη 
μισθωτή εργασία. Παράλληλα, σήμερα είναι κοινώς αποδεκτό ότι ο επιχειρηματικός 
προσανατολισμός, με την ευρεία έννοια, για μια κοινωνία εν γένει ή μια εταιρεία ειδι-
κότερα, συνδέεται άμεσα με την έρευνα ανώτερου επιπέδου.

Έτσι, η πλειοψηφία των πανεπιστημίων, των εμπορικών και μηχανολογικών σχολών 
γρήγορα συμπεριέλαβαν και στη συνέχεια τροποποίησαν και εμπλούτισαν τα μαθήματα 
επιχειρηματικότητας: δημιουργία επιχειρήσεων, ανάπτυξη νέων εταιρειών, κοινωνική 
επιχειρηματικότητα, εξαγορά επιχειρήσεων, οργανωτική επιχειρηματικότητα κ.λπ.

Παρά την εντυπωσιακή αύξηση της ζήτησης και τον ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό 
εκδόσεων στο πεδίο της επιχειρηματικότητας, στη Γαλλία και τις γαλλόφωνες χώρες πολύ 
λίγα αντίστοιχα βιβλία είναι διαθέσιμα. Πρακτικά, δεν υπάρχει ένα διδακτικό εγχειρίδιο 
για την κατάρτιση όσων έχουν σκοπό το επιχειρείν, από όποια σκοπιά κι αν το βλέπουν, 
ή όσων επιθυμούν να αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σε αυτό το πεδίο. 
Θεωρώντας ότι υπήρχε ένα κενό ήδη από τη στιγμή της συγγραφής των δύο πρώτων 
εκδόσεων αυτού του έργου, στόχος αυτής της τρίτης αναθεωρημένης και σε μεγάλο 
βαθμό συμπληρωμένης έκδοσης είναι να καλυφθεί αυτό το κενό. Το βιβλίο βασίζεται 
κυρίως στην πείρα διδασκαλίας και έρευνας είκοσι πέντε και πλέον ετών στην κορυφαία 
σχολή μάνατζμεντ EMLYON Business School. Πρώτιστος σκοπός είναι να αποτελέσει ένα 
συνεκτικά δομημένο εργαλείο για φοιτητές, διδάσκοντες και εκπαιδευτικούς, εν δυνάμει 
επιχειρηματίες, συμβούλους, στελέχη και διευθυντικό προσωπικό επιχειρήσεων. Αν και 
το περιεχόμενο του έργου βασίζεται στα σημαντικότερα ερευνητικά αποτελέσματα του 
πεδίου αυτού, δεν φέρει ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά, προκειμένου να είναι προσιτό σε 
όλους όσοι εμπλέκονται με την επιχειρηματικότητα.

Το έργο καταπιάνεται με διάφορα θέματα τα οποία παρουσιάζονται με τη σειρά που 
προκύπτουν τα αντίστοιχα ζητήματα, εφόσον κάποιος ασχολείται με την επιχειρηματική 
διαδικασία. 

Η επιλογή και παρουσίαση των θεμάτων αποτυπώνουν τη γενική φιλοσοφία αυτού 
του έργου, αναδεικνύοντας πλευρές του νοήματος, της μεθόδου και της γενικής προ-
σέγγισης καταστάσεων και προβλημάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα. 
Επίσης, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, παρουσιάζονται τεχνικές και μέσα, ωστόσο το 
σημαντικό είναι το πνεύμα και η μέθοδος της επιχειρηματικότητας να βρίσκονται στο 
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επίκεντρο ενός έργου που σκοπό έχει να τη διδάξει σε όποιον θέλει να ασχοληθεί με 
αυτή. Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε γιατί κάνουμε αυτή την επιλογή, δηλαδή να θε-
ωρούμε πρωτίστως την επιχειρηματική συμπεριφορά σημείο αναφοράς μιας μεθόδου, 
ενός τρόπου δράσης και μιας νοοτροπίας.

Σε κάθε ατομική ή συλλογική επιχειρηματική πρωτοβουλία, η επιτυχία ή η αποτυχία 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις προσεγγίσεις και μεθόδους που αξιοποιούνται και, 
για την ακρίβεια, από τον τρόπο σκέψης και δράσης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Για 
παράδειγμα, όταν ιδρύεται μια επιχείρηση, πράγμα που μπορεί να ενέχει (μικρότερους 
ή μεγαλύτερους) κινδύνους, πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλά στοιχεία σχετικά με το 
έργο, το περιβάλλον και τα εμπλεκόμενα στη διαδικασία άτομα: Γενικά, είναι δύσκολο να 
βρεθούν και να αξιολογηθούν οι κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον (με 
την ευρεία έννοια), την επιχειρηματική ευκαιρία, την αγορά, τους ανταγωνιστές. Ωστόσο, 
μπορεί να μειωθεί η αβεβαιότητα γύρω από ένα έργο στο παράδειγμά μας μέσω της 
έρευνας και της επεξεργασίας πληροφοριών. Σε αυτές τις συνθήκες, η μεθοδολογική 
διάσταση, ως τρόπος αντίληψης καταστάσεων και προβλημάτων, αποκτά τέτοια σημα-
σία, που κανείς εν δυνάμει ή αναγνωρισμένος επιχειρηματίας δεν έχει την πολυτέλεια 
να υποτιμήσει ή να αγνοήσει.

Η γνώση και κατανόηση των φάσεων, των βασικών σημείων και παραγόντων μιας 
επιχειρηματικής διαδικασίας, αναδύεται από την έλλογη (αλλά όχι χωρίς συναίσθημα!) 
και επαγγελματική προσέγγιση, την προετοιμασία για το επάγγελμα του διαχειριστή 
μιας επιχείρησης και τις αντίστοιχες ευθύνες. Με αυτή την προσέγγιση, σε ένα τέτοιο 
ειδικό πλαίσιο, πιο εύκολα κανείς εντοπίζει, αντιλαμβάνεται και προβλέπει τις συνέπειες, 
φαντάζεται σενάρια και τις πιο κατάλληλες απαντήσεις σε κινδύνους (και αβεβαιότητες). 
Έτσι επιδρούμε και στις δυνατότητες ενός έργου για δημιουργία αξίας, καθώς αυτά τα 
δύο συστατικά, ο κίνδυνος και η δημιουργία αξίας, αλληλοσυνδέονται.

Ένας προετοιμασμένος, εκπαιδευμένος, καταρτισμένος επιχειρηματίας επιδιώκει 
προσωπικούς στόχους, καθοδηγείται από κίνητρα και αναζητά, μέσω της προσέγγισής 
του, την καλύτερη δυνατή σχέση ανάμεσα στην εκπλήρωση των στόχων, το αποδεκτό 
επίπεδο κινδύνου (ή απωλειών) και την αναμενόμενη δημιουργία αξίας, για τον ίδιο και 
για το περιβάλλον στο οποίο επιθυμεί να δράσει. Στην πορεία του, ο επιχειρηματίας θα 
ερευνήσει, θα συγκεντρώσει και θα αναλύσει πολλά δεδομένα, χρήσιμα ώστε να παίρνει 
πολλές, λειτουργικές και στρατηγικές αποφάσεις, να υπολογίζει τις διαστάσεις και να 
προσανατολίζει (ή να αναδιατάσσει, για να χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση της μόδας) 
το έργο, δρώντας προς διάφορες κατευθύνσεις.

Η σειρά των αποφάσεων και των δράσεων που, ορισμένες φορές, λαμβάνονται υπό 
πίεση, προκειμένου ένα έργο δημιουργίας ή αναβίωσης επιχείρησης να γίνει στον σωστό 
χρόνο, στηρίζεται σε μεθοδολογικές σταθερές και στην πριμοδότηση της έρευνας συνοχής.

Τα μεθοδολογικά αυτά ζητήματα πάντοτε αποτελούσαν μια πηγή προβλημάτων κυ-
ρίως για τους ιδιώτες και τα δημόσια πρόσωπα που στηρίζουν όσους έχουν σκοπό να 
δημιουργήσουν μια επιχείρηση. Οι κλασικές προσεγγίσεις τείνουν να παρουσιάζουν τη 
δημιουργία ή την αναβίωση μιας επιχείρησης περισσότερο γραμμικά και ντετερμινιστι-
κά: μια τακτοποιημένη σειρά σταδίων ή φάσεων, που αντιστοιχούν σε καθορισμένες 



 Πρόλογος 15

προβληματικές ή στιγμές. Για παράδειγμα, η προσέγγιση του πρακτικού οδηγού της γαλ-
λικής Υπηρεσίας Ίδρυσης Επιχειρήσεων [που λίγο αργότερα μετονομάστηκε σε Γαλλική 
Υπηρεσία για τον Επιχειρηματία (Agence France Entrepreneur)], περιλαμβάνει τέσσερις 
φάσεις: τη γέννηση της ιδέας, την επεξεργασία του έργου, τη δόμηση της επιχείρησης και 
την έναρξη της δραστηριότητας. Το κάθε στάδιο προετοιμάζει για τη λήψη αποφάσεων 
και για το πέρασμα στο επόμενο. Φαίνεται όμως πως αυτές οι προσεγγίσεις διαδοχής 
προκαλούν μια οφθαλμαπάτη διακριτότητας και γραμμικότητας.

Τα προκαθορισμένα στάδια της παρουσίασης ενισχύουν την αίσθηση μιας λογικής 
και γραμμικής διαδικασίας, με κάθε στάδιο διαχωρισμένο πλήρως από το προηγούμενο 
και το επόμενο. Ωστόσο, η πραγματική εξέλιξη των επιχειρηματικών έργων φαίνεται πως 
απέχει μακράν από αυτό το σχήμα: είναι δύσκολο να διακρίνουμε καθαρά τα στάδια, να 
εντοπίσουμε τα σύνορά τους και να φανταστούμε μια διαδικασία χωρίς πισωγυρίσματα, 
κύκλους και επαναλήψεις.

Η περιγραφή μιας επιχειρηματικής διαδικασίας με μια τακτοποιημένη διαδοχή στα-
δίων και φάσεων μπορεί επίσης να δημιουργήσει την αυταπάτη πως πρόκειται για μια 
απλή διαδικασία. Αποκρύπτεται έτσι, επιμελώς κατά τη γνώμη μας, ο πυρήνας του επι-
χειρηματικού φαινομένου, δηλαδή η αδιάρρηκτη σύνδεση δύο συστατικών στοιχείων 
και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους: του στρατηγικού (το έργο, το περιβάλλον, οι πόροι) 
και του ανθρώπινου παράγοντα (ο επιχειρηματίας, οι επιθυμίες του, οι αντιλήψεις του, 
το προσωπικό του ιστορικό, οι προτιμήσεις, οι δεξιότητές, τα κίνητρά του). Οι αποφάσεις 
που παίρνονται και οι πράξεις σε μια επιχειρηματική προσέγγιση μπορούν να αναλυ-
θούν και να κατανοηθούν μόνο στο φως της ιδιαίτερης σχέσης μεταξύ των δύο αυτών 
συστατικών στοιχείων.

Η ποικιλία των στοιχείων σε ένα επιχειρηματικό έργο, η αλληλεξάρτησή τους, η 
πλειάδα οδών και διόδων για τους επιχειρηματίες (επιχειρηματίες που ιδρύουν ή που 
αναβιώνουν επιχειρήσεις, οργανωτικοί, κοινωνικοί ή θεσμικοί επιχειρηματίες) αναδει-
κνύουν τα όρια των ντετερμινιστικών και απλουστευτικών προσεγγίσεων. Γι’ αυτό και 
η προσέγγιση που θα παρουσιάσουμε σχετικά με την επιχειρηματικότητα και που θα 
αναπτύξουμε κατά βάση στο πρώτο μέρος του έργου περιλαμβάνει την έννοια της συν-
θετότητας και εμπνέεται από τη θεωρία των συστημάτων. Το άτομο και το έργο του, 
που πιθανά δημιουργεί αξίες, στην πραγματικότητα αποτελούν ένα σύνθετο σύστημα 
που εμφανίζεται, εξελίσσεται, μετασχηματίζεται μέσα από εσωτερικές και εξωτερικές 
αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον. Εδώ, ο χρόνος, είτε αφορά το πρόσωπο ή/και το 
έργο, αποτελεί μια βασική μεταβλητή. Αφού περιγράψαμε τη γενική φιλοσοφία αυτού 
του βιβλίου, πριν προχωρήσουμε, στην εισαγωγή θα κάνουμε ορισμένες διευκρινίσεις 
σχετικά με αυτό που εννοούμε με τον όρο «διδασκαλία της επιχειρηματικότητας». Αυτό 
θα γίνει στην εισαγωγή μας.





Εισαγωγή

H ανανέωση του επιχειρηματικού πνεύματος και της επιχειρηματικής συμπεριφο-
ράς σε όλες τις χώρες και τα πεδία της οικονομικής και κοινωνικής ζωής σημά-
δεψαν τις αρχές της τρίτης χιλιετίας: Αυτό αφορά τη δημιουργία και την εξαγορά 

επιχειρήσεων, τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, τις ενώσεις, ακόμα και τις δημόσιες υπηρε-
σίες, αλλά και όλα τα είδη κοινού: μεγαλύτερους ανθρώπους, γυναίκες, ενεργά στελέχη, 
άτομα που αναζητούν εργασία, υπαλλήλους.

Για πολλά χρόνια υπήρχε η αντίληψη πως πίσω από το επιχειρηματικό πνεύμα και την 
επιχειρηματική ικανότητα υπήρχαν πρωτίστως –ή και αποκλειστικά– το πνεύμα ανάληψης 
κινδύνου και μια ιδιαίτερη ιδιοσυγκρασία που εκφραζόταν με ανάγκη για ανεξαρτησία ή 
για εκπλήρωση. Μετά τις αρχές της δεκαετίας του 1980, η εικόνα του «γεννημένου επιχει-
ρηματία» τέθηκε ξανά σε αμφισβήτηση. Το επιχειρείν σήμερα είναι πρώτα και κύρια μια 
επιστήμη, της οποίας οι κανόνες και αρχές μπορούν να διδάσκονται και να εφαρμόζονται 
συστηματικά. Το να γνωρίζει κανείς το επιχειρείν είναι, τουλάχιστον εν μέρει, μια τεχνική, 
όπως είπε στο έργο του για τους επιχειρηματίες και ο Peter Drucker (Drucker, 1985), ο 
άνθρωπος που τότε συνέβαλε τα μέγιστα για τη διάδοση αυτής της ιδέας.

Η διδασκαλία της επιχειρηματικής συμπεριφοράς εγείρει ζητήματα που σχετίζονται 
με την εκπαίδευση και την παιδαγωγική (ή ανδραγωγική), καθώς και άλλα γύρω από τον 
περιορισμό των εκπαιδευτικών αντικειμένων και τον καθορισμό των στάσεων του διδά-
σκοντα και του διδασκομένου. Η θέληση να διδάξει κανείς το πνεύμα και τις πράξεις του 
επιχειρείν προϋποθέτει μια ξεκάθαρη θέση σχετικά με αυτά τα διαφορετικά ερωτήματα.

Κατά τη γνώμη μας, η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας δεν μπορεί να γίνει αν δεν 
ληφθούν υπόψη και τα γενικά προβλήματα της διδακτικής. Παραπέμπει πρωτίστως σε 
ένα κεντρικό ζήτημα, αυτό των στόχων και του «Γιατί;», σε ζητήματα που σε αλληλοσύν-
δεση οδηγούν στο «Τι;» (τι περιεχόμενο, τι πρόγραμμα;), το «Πώς;» (ποιες μεθόδους και 
παιδαγωγικές τεχνικές;), το «Γιατί;» (για ποιο κοινό;) και το «Για ποια αποτελέσματα;» 
(αξιολόγηση των μαθημάτων και των παρεμβάσεων).1 Η σύλληψη και η εφαρμογή ενός 
διδακτικού προγράμματος πρέπει να γίνονται με εργασία που να περιλαμβάνει συστη-
ματικά αυτά τα διαφορετικά στοιχεία. Ωστόσο, κάθε παιδαγωγικό σχήμα πρέπει να έχει 
οντολογική βάση και ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι αναμφίβολα ένας σαφής 
και ορθός ορισμός του εκπαιδευτικού αντικειμένου.

Το εννοιολογικό πλαίσιο που προτείνουμε σε αυτή την εισαγωγή φαίνεται αναμφί-
βολα ευρύ και δομικό, εντάσσοντας σε αυτό ποικιλόμορφες διαδικασίες εκμάθησης και 
διδασκαλίας που δίνουν τη δυνατότητα στα άτομα να τηρήσουν πιο επιχειρηματική στάση 
(ανάπτυξη του επιχειρηματικού τους πνεύματος), να γίνουν επιχειρηματίες (σε διαφορετι-

1. Για μια συνθετική παρουσίαση των μεγάλων παιδαγωγικών αρχών, βλ. Mialaret (2005). Σχετικά 
με την εφαρμογή τους στο πεδίο της επιχειρηματικότητας, βλ. Fayolle & Gailly (2008).
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κές καταστάσεις), να προσανατολιστούν προς επαγγέλματα συμβουλευτικής και ειδίκευσης 
στο πεδίο ή, ακόμη, σχεδόν στον αντίποδα των παραπάνω, να γίνουν εξειδικευμένοι 
διδάσκοντες-ερευνητές. Στη συνέχεια αναπτύσσουμε την ιδέα ότι η διδασκαλία της επιχει-
ρηματικότητας είναι πρωτίστως συνδεδεμένη με το ζήτημα των ορισμών ή των εννοιών 
του αντικειμένου της. Κατόπιν, θα συζητήσουμε τους στόχους, το περιεχόμενο και τις 
μεθόδους που χαρακτηρίζουν τη διδασκαλία και την κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα.

1.  Διδάσκοντας την επιχειρηματικότητα:  
Ένα ζήτημα ορισμών

Για εμάς, ο ορισμός της διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας δεν μπορεί να αποσπα-
στεί από την επιχειρηματικότητα, η οποία περιλαμβάνει διδασκαλία ή εκπαίδευση. Για 
τον ίδιο σκοπό, πρέπει επίσης να καθορίσουμε το περιεχόμενο του πρώτου όρου: δι-
δασκαλία. Στην αρχή, θα διευκρινίσουμε αυτό το σημείο, στη συνέχεια θα δείξουμε ότι 
το ερώτημα αν διδάσκεται η επιχειρηματικότητα, που έχει τεθεί εδώ και καιρό, δεν έχει 
πια καμία ισχύ σήμερα. Τέλος, θα ολοκληρώσουμε με μια συζήτηση σχετικά με τον/τους 
ορισμό/ούς που μπορούμε να δώσουμε στη διδασκαλία αυτού του τύπου.

1.1 Διδασκαλία και παιδεία

Φαίνεται πως για πολλούς η έννοια της επιχειρηματικότητας δεν είναι ούτε γνωστή ούτε 
ξεκάθαρη. Η λέξη «επιχειρηματικότητα» είναι πολυδιάστατη, περιλαμβάνει διαφορετι-
κές σημασίες. Για παράδειγμα, μπορεί να σημαίνει ικανότητες, όπως η αυτονομία, η δη-
μιουργικότητα, η καινοτομία, η ανάληψη κινδύνων, ή να αποτυπώνει τη συμπεριφορά 
δημιουργίας επιχειρήσεων. Από αυτή την άποψη, η διδασκαλία μπορεί να βοηθήσει 
στην προσέγγιση εννοιών, καταστάσεων, τεχνικών και στη διεύρυνση των γνώσεων 
των ατόμων. Ωστόσο, άραγε η λέξη «διδάσκω» ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις; Πριν 
καθορίσουμε πώς συνοψίζεται η διδασκαλία και την επιχειρηματικότητα, ας προβλημα-
τιστούμε προηγουμένως γύρω από τις έννοιες «διδάσκω» και «εκπαιδεύω». Δεν είναι 
σίγουρο ότι οι δύο λέξεις, επιχειρηματικότητα και εκπαίδευση, τις οποίες συχνά συνδυ-
άζουμε, ταιριάζουν μεταξύ τους και, για να το εξακριβώσουμε, προτείνουμε μια παρα-
πομπή στις πηγές, με τη βοήθεια του Λεξικού Hachette.

Διδάσκω

Πληροφορώ κάποιον (για μια τέχνη, μια επιστήμη). Του κάνω μαθήματα, του μεταδί-
δω γνώσεις. Διδάσκω λογοτεχνία. Διδάσκω χορό στα παιδιά…

Θα μπορούσε, άραγε, η επιχειρηματικότητα να ευνοήσει την ανάδυση επιχειρηματιών 
ή να καταστήσει μια κοινωνία πιο επιχειρηματική όσον αφορά την ατομική πρωτοβουλία, 
τη δημιουργία και ενίοτε την καινοτομία, κάνοντας μαθήματα ή μεταδίδοντας γνώσεις; 
Στον ορισμό μας, διδασκαλία σημαίνει μια κάποια παθητικότητα από μέρους του διδα-
σκομένου… Μήπως το ρήμα «εκπαιδεύω» θα ήταν προτιμότερο;
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Εκπαιδεύω

Αναπτύσσω τον χαρακτήρα, το πνεύμα, τις δεξιότητες κάποιου, ιδίως ενός παιδιού. 
Αναπτύσσω μια δεξιότητα, ένα όργανο. Εκπαιδεύει τη μνήμη του ή την ακοή του.

Η λέξη «εκπαιδεύω» φαίνεται να ταιριάζει περισσότερο, τουλάχιστον σε ένα μέρος των 
δράσεων διδασκαλίας και κατάρτισης στο πεδίο μας. Εξάλλου, η εκπαίδευση των ατόμων 
περιλαμβάνεται a priori στην εξέλιξη διαδικασιών και μεθόδων εκπαίδευσης, από διδα-
κτικές σε «επιχειρηματικές», όπως μας έχει δείξει ξεκάθαρα ο Allan Gibb (1993, 1996). Ο 
Πίνακας 1 περιλαμβάνει τις βασικές διαφορές μεταξύ αυτών των δύο μορφών διδασκαλίας.

Πίνακας 1: Μοντέλα 

Μοντέλα εκμάθησης

Διδακτικό μοντέλο Επιχειρηματικό μοντέλο

Διδασκαλία μόνο από τον εκπαιδευτή Αμοιβαία διδασκαλία του ενός από τον άλλον
Ο μαθητής είναι παθητικός και ο ρόλος 
του είναι να ακούει

Εκμάθηση μέσω της πράξης

Εκμάθηση γραπτώς Εκμάθηση με τις διαπροσωπικές ανταλλαγές 
απόψεων, τις συζητήσεις

Εκμάθηση με παροχή πληροφοριών από 
ένα πρόσωπο-κλειδί: το διδάσκοντα

Εκμάθηση βάσει των αντιδράσεων πολλών και 
διαφορετικών προσώπων

Εκμάθηση σε ένα προγραμματισμένο και 
καλά οργανωμένο περιβάλλον

Εκμάθηση σε ένα ευέλικτο, ανεπίσημο 
περιβάλλον

Εκμάθηση χωρίς πίεση για άμεσους 
στόχους

Εκμάθηση υπό πίεση: υπάρχουν στόχοι προς 
επίτευξη

Απρόθυμη συνεισφορά των άλλων Εκμάθηση μέσω της συνεισφοράς στους άλλους
Φόβος λάθους και αποτυχίας Εκμάθηση μέσω της προσπάθειας/των λαθών
Εκμάθηση με κράτημα σημειώσεων Εκμάθηση μέσω της επίλυσης προβλημάτων
Εκμάθηση μέσω ενός δικτύου «ειδικών» 
διδασκόντων

Εκμάθηση μέσω της καθοδηγημένης 
ανακάλυψης.

Πηγή: Gibb, 1993

Έτσι, διδάσκω και εκπαιδεύω, δεν έχουν το ίδιο νόημα, δεν ανταποκρίνονται σε 
παρόμοιους στόχους και δεν μπορούν να ενταχθούν στο ίδιο εκπαιδευτικό παράδειγμα. 
Η έννοια της εκπαίδευσης φαίνεται καταλληλότερη για καταστάσεις αναζήτησης πνευμα-
τικής αφύπνισης, συνειδητοποίησης του τι είναι επιχειρηματικό φαινόμενο, μετάδοσης 
των οδών και πραγμάτωσης της προσωπικής ανάπτυξης και του επαγγελματικού προ-
σανατολισμού και, εφόσον προσήκει, ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
Η έννοια της διδασκαλίας, ακόμα και με την κλασική έννοια, ταιριάζει περισσότερο στη 
μετάδοση γνώσεων σχετικά με τα θέματα και τις διαστάσεις της επιχειρηματικότητας. Κα-
τά συνέπεια, οι δύο έννοιες, αυτή της εκπαίδευσης και αυτή της διδασκαλίας πρέπει να 
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συνενωθούν και να συνδυαστούν γύρω από την επιχειρηματικότητα. Η αντιπαράθεσή 
τους, αποκλείοντας ή ευνοώντας ιδεολογικά τη μία σε βάρος της άλλης, μόνο κακό μπο-
ρεί να κάνει. Εδώ χρειάζεται να προσθέσουμε και μια τρίτη έννοια, αυτή της μάθησης, 
που αντιστοιχεί σε μια πιο σύγχρονη οπτική γωνία της εκπαίδευσης, με επίκεντρο τους 
διδασκόμενους (φοιτητές, συμμετέχοντες), οι οποίοι παίζουν ενεργό ρόλο και συμμετέ-
χουν στη δόμηση των γνώσεών τους.

1.2 Διδάσκεται η επιχειρηματικότητα; Διδάσκεται το επιχειρείν;

Ορισμένοι εξακολουθούν να διαδίδουν ότι το επιχειρείν δεν διδάσκεται κι αυτό προκαλεί 
έκπληξη. Ίσως γι’ αυτούς το επιχειρείν να είναι υπόθεση προσωπικότητας και ψυχολο-
γικών χαρακτηριστικών. Για να επαναλάβουμε ορισμένα επιχειρήματα, το ταλέντο και το 
ταμπεραμέντο δεν μαθαίνονται (Thompson, 2004) και αυτό ισχύει για όλα τα επαγγέλματα 
και για όλες τις επαγγελματικές καταστάσεις. Κανείς δεν θα αμφισβητήσει ότι μπορεί κα-
νείς να μάθει την ιατρική, τη νομική επιστήμη ή και τη μηχανολογία, αλλά, ως απόδειξη 
αυτού, υπάρχουν ταλαντούχοι και μη γιατροί, νομικοί και μηχανικοί (Hindle, 2007). Κάτι 
παρόμοιο μπορούμε να πούμε και για την επιχειρηματικότητα και τους επιχειρηματίες. 
Αναμφισβήτητα η κατάρτιση και εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα είναι εφικτή, αλλά, 
όπως και με τα άλλα αντικείμενα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι οι επαγγελματίες 
θα είναι ταλαντούχοι, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε a priori για επιτυχία της μίας ή της 
άλλης πράξης. Όσο η προσέγγιση με βάση την οποία η παροχή στον εν δυνάμει επιχειρη-
ματία των γνώσεων για να διαχειριστεί σωστά τη διαδικασία και να ξεπεράσει τις δυσκο-
λίες την ώρα της προετοιμασίας και του λανσαρίσματος του έργου του αναδύεται από τη 
διδασκαλία και την εκμάθηση, άλλο τόσο είναι προβληματική η προσέγγιση εκείνη που 
θέλει την εξέλιξή του να βασίζεται στις ικανότητες, τις δεξιότητες και την προσωπικότη-
τά του (Fayolle, 1997). Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τον Kuratko (2005:580), που 
έγραψε: «Καθίσταται σαφές ότι η επιχειρηματικότητα ή ορισμένες πλευρές της μπορούν 
να διδαχθούν. Οι εκπαιδευτικοί και οι επαγγελματίες στον χώρο των επιχειρήσεων έχουν 
ξεπεράσει τον μύθο ότι επιχειρηματίας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι».

Για να ολοκληρώσουμε σχετικά με το ότι το επίδικο ερώτημα δεν είναι (πια) μία κα-
λή ή η καλύτερη ερώτηση, θα ήταν χρήσιμο να θυμηθούμε τα λόγια του Peter Drucker 
(1985): «Το μυστικό της επιχειρηματικότητας; Δεν είναι μαγεία, ούτε μυστήριο. Δεν έχει 
να κάνει με τα γονίδια. Είναι μια επιστήμη. Και, όπως κάθε επιστήμη, μαθαίνεται».2

1.3  Ο ορισμός της διδασκαλίας και της εκμάθησης της επιχειρηματικό-
τητας

Η πρόσφατη διασταύρωση έργων (Fayolle & Klandt, 2006· Fayolle 2007, 2010), απο-
τυπώνει τη συνεισφορά ειδικών από όλο τον κόσμο σε ζητήματα και προβληματισμούς 
για τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας, καθώς προτείνουν ορισμένους νέους ορι-

2. Ρήση του Kuratko (2005: 580).
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σμούς και προοπτικές προσέγγισης αυτού του τύπου της διδασκαλίας. Ο Fayolle (2006) 
διακρίνει τρεις μορφές εκμάθησης, ανάλογα με τη συναισθηματική κατάσταση (ή την 
κουλτούρα, το οργανωτικό ή θεσμικό επίπεδο), τις συμπεριφορές και τις καταστάσεις.3 
Ο Hindle (2007) προτείνει τη διασύνδεση του ορισμού της διδασκαλίας της επιχειρημα-
τικότητας με αυτόν του αντικειμένου της έρευνας. Έτσι, αν ορίσουμε το πεδίο της επιχει-
ρηματικότητας ως «μελέτη του πώς, από ποιον και με ποια αποτελέσματα ανακαλύπτο-
νται, αξιολογούνται και αξιοποιούνται ευκαιρίες δημιουργίας μελλοντικών αγαθών και 
υπηρεσιών» (Venkataraman, 1997, Shane & Venkataraman, 2000), η διδασκαλία της 
επιχειρηματικότητας πρέπει να οριστεί ως «η μετάδοση γνώσεων (ή η οργάνωση γνώ-
σεων) για το πώς, από ποιον και με ποια αποτελέσματα ανακαλύπτονται, αξιολογούνται 
και αξιοποιούνται ευκαιρίες δημιουργίας μελλοντικών αγαθών και υπηρεσιών» (Hindle, 
2006). Ο ορισμός αυτός αντικατοπτρίζει τις εργασίες αυστριακών οικονομολόγων, κυ-
ρίως των Schumpeter (1934), Kirzner (1983) μέχρι του March (1991) για τις διαστάσεις 
της έρευνας (επιχειρηματική λειτουργία) και εκμετάλλευσης (λειτουργία μάνατζμεντ) και, 
τέλος, αυτές των Stevenson και Jarillo (1990). Ομοίως, θα μπορούσαν να προταθούν 
ορισμοί που μπορούν να εφαρμοστούν στη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας σε αντι-
στοιχία με άλλες σχολές σκέψης από το ίδιο πεδίο (Fayolle, 2005, 2007).

Οι πολιτικής και οικονομικής ρίζας αντιλήψεις για την επιχειρηματικότητα ευνοούν 
άλλες διαστάσεις από το αντικείμενο της έρευνας ή το εκπαιδευτικό πλαίσιο. Αναφέ-
ρονται κυρίως στις ανάγκες και τους σκοπούς που μπορούν να λάβουν υπόψη ή να 
αντιμετωπίσουν η διδασκαλία και οι εκπαιδευτικές δράσεις. Ένα ευρωπαϊκό πρότζεκτ 
μιας ομάδας ειδικών από όλες τις χώρες-μέλη πρότεινε έναν κοινό ορισμό, με γενική 
συναίνεση για τη σημασία να συμπεριληφθούν σε αυτόν δύο διαφορετικά στοιχεία: 
Μια πιο ευρεία έννοια της διδασκαλίας επιχειρηματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, 
που περιλαμβάνει την ανάπτυξη ορισμένων προσωπικών ιδιοτήτων και που δεν ευθυ-
γραμμίζεται άμεσα με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και μια πιο ειδική έννοια της 
εκπαίδευσης της δημιουργίας επιχειρήσεων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2002).

Στη βάση αυτού του γενικού ορισμού, ο καθορισμός πολιτικών στόχων για αυτού 
του τύπου τη διδασκαλία φαίνεται ιδιαίτερα εύκολος.

Το εύρος των αντιλήψεων και ορισμών οφείλεται αφενός στην ποικιλία των προσεγ-
γίσεων μέσα στον ίδιο χώρο (τον ακαδημαϊκό κόσμο, για παράδειγμα), αφετέρου στη 
συνύπαρξη διαφορετικών χώρων γύρω από το πεδίο και που είναι ενεργά μέρη του, 
ήτοι του ακαδημαϊκού, του πολιτικού και του πρακτικού χώρου. Και είναι τουλάχιστον 
θεμελιώδες αυτά τα περιβάλλοντα να προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν και να αλλη-
λοκατανοηθούν καλύτερα (Fayolle & Surlemont, 2009).

Σήμερα, το επικίνδυνο δεν είναι η ύπαρξη ενός σημαντικού αριθμού ορισμών και εν-
νοιών, αλλά η έλλειψη ενός σαφούς ορισμού που να διευκρινίζει και να υποστηρίζει μια 
συγκεκριμένη διδασκαλία. Για τον σκοπό αυτό, εμπνεόμαστε από τις σκέψεις του Kurt 
Lewin με αφορμή τη συζήτηση θεωρίας και πράξης: «Δεν υπάρχει τίποτα πιο πρακτικό 
από μια καλή θεωρία», και τις επεκτείνουμε στο πεδίο μας και στους προβληματισμούς 

3. Βλ. και στο κεφάλαιο εισαγωγής της πρώτης έκδοσης του παρόντος (Fayolle, 2004).
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μας με τον ακόλουθο τρόπο: «Δεν υπάρχει τίποτα πιο πρακτικό για τη διδασκαλία της 
επιχειρηματικότητας από έναν καλό ορισμό της επιχειρηματικότητας». Στο βιβλίο αυτό, 
θα έχουμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε, κυρίως στο Κεφάλαιο 2, την αντίληψή μας για 
την επιχειρηματικότητα, η οποία επικεντρώνεται σε έναν διάλογο ατόμου/δημιουργίας 
νέας αξίας (Bruyat, 1993· Fayolle, 2005, 2007).

2.  Διδασκαλία της επιχειρηματικότητας:  
Μια υπόθεση στόχων, περιεχομένων και μεθόδων

Η διδασκαλία και η μάθηση στον χώρο της επιχειρηματικότητας παρουσιάζουν μεγάλη 
ποικιλία όσον αφορά το κοινό, τους στόχους, το περιεχόμενο και τις παιδαγωγικές μεθό-
δους. Στο βιβλίο αυτό δεν θα προσεγγίσουμε το πρώτο στοιχείο, το κοινό, ακόμη κι αν 
εύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της διδασκαλίας για 
φοιτητές των σχολών μάνατζμεντ και ενός μαθήματος για φοιτητές επιστημονικών, τεχνικών 
ή λογοτεχνικών σπουδών. Ομοίως, η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας σε άτομα που 
ασχολούνται με τη δημιουργία της επιχείρησής τους παρουσιάζει διαφορές με τη διδα-
σκαλία σε φοιτητές που δεν έχουν ούτε συγκεκριμένη πρόθεση ούτε συγκεκριμένο έργο.

Στη συνέχεια, θα εκθέσουμε αναλυτικά και θα συζητήσουμε γύρω από την ποικιλία 
των παιδαγωγικών στόχων, των περιεχομένων και μεθόδων που παρατηρούνται στο 
επίπεδο διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας.

2.1 Πιθανοί στόχοι και συνεισφορές

Σχετικά με τη συνεισφορά και τον στόχο της κατάρτισης και της διδασκαλίας στο πεδίο 
της επιχειρηματικότητας, θα ξεκινήσουμε από τις διαφορετικές πηγές που τροφοδοτούν 
την κοινωνική ζήτηση για μια τέτοια παρέμβαση.

 � Η πηγή της ζήτησης
Η αύξηση της ζήτησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα έχει 
πολλές πηγές. Θα περιγράψουμε τις πιο σημαντικές. Η πρώτη είναι κυβερνητική: Η οι-
κονομική ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η ανανέωση των επιχειρήσεων, 
οι τεχνολογικές και πολιτικές αλλαγές, η καινοτομία στο μεταβιομηχανικό πλαίσιο, όλα 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από όλους όσοι ιδρύουν επιχειρήσεις, με μια λέξη, από 
τους επιχειρηματίες. Εξού και το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τους επιχειρηματίες, όπως 
και ερωτήματα του τύπου: «Πώς και σε ποιο κοινό να εμπνεύσουμε επιχειρηματικές 
κλίσεις; Πώς εκπαιδεύονται και καταρτίζονται οι μελλοντικοί επιχειρηματίες;»

Η δεύτερη πηγή είναι οι φοιτητές, πρωτίστως εκείνοι που επιθυμούν βραχυπρόθε-
σμα ή μακροπρόθεσμα να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση. Στη συνέχεια, αυτοί που 
επιθυμούν να αποκτήσουν τις αναγκαίες κατά τη γνώμη τους γνώσεις, προκειμένου 
να έχουν μια καλή καριέρα στις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους. Οι επιχειρήσεις, 
μάλιστα, ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για την επιχειρηματικότητα, προσανα-
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τολίζοντας σταδιακά τις προσλήψεις τους σε νεαρά στελέχη προς άτομα με γνώσεις και 
ενδεχομένως και χρήσιμη πείρα ως προς το επιχειρείν.

Οι μικρές, μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις αποτελούν την τρίτη και τελευταία. Φαί-
νεται πως σήμερα, στο επίπεδο των στελεχών, ευνοούν διαφορετικές δεξιότητες και 
συμπεριφορές μάνατζμεντ από εκείνες που υπερίσχυαν κατά τα τελευταία χρόνια. 

Τέλος, η συνεισφορά και οι στόχοι αποτελούν τις δύο πλευρές του ίδιου φαινομένου. 
Πρώτα θα δούμε ποιες είναι οι κύριες μορφές συνεισφοράς, πριν παρουσιάσουμε τους 
βασικούς στόχους.

 � Συνεισφορά στην επιχειρηματική εκπαίδευση
Η συνεισφορά αξιολογείται με βάση την εξέλιξη των ατόμων, τη βελτίωση της επιχειρη-
ματικής κουλτούρας και την αύξηση των ποσοστών επιτυχίας των πρωτοβουλιών και 
των επιχειρηματικών προσεγγίσεων. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα παραδείγματα 
από μια έρευνα μιας ομάδας ειδικών (Fayolle, 2011).

Συνεισφορά στην ατομική εξέλιξη: Η επιχειρηματικότητα δίνει τη δυνατότητα τα 
άτομα να αναπτύξουν τα ταλέντα και τη δημιουργικότητά τους, να πραγματοποιήσουν 
τα όνειρά τους, να αποκτήσουν μια κάποια ανεξαρτησία, μια αίσθηση ελευθερίας. Κι 
ακόμα κι αν το «επιχειρείν» είναι συχνά δύσκολο (καθώς οι αποτυχίες είναι πολλές), το 
γεγονός η απόπειρα και μόνο να ξεκινήσει μια επιχείρηση είναι μια διαδικασία μάθησης 
καθαυτή, που βοηθά στην ανάπτυξη του ατόμου. Σε αυτό το επίπεδο, η διδασκαλία της 
επιχειρηματικότητας θα έπρεπε να στοχεύει πρωτίστως στην ανάπτυξη της επιχειρημα-
τικής διάθεσης (με την ευρεία έννοια) και στην τόνωση του επιχειρηματικού πνεύματος 
(επιχειρηματικότητα από οικονομικής άποψης, με στόχο την επίτευξη κέρδους).

Ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας των χωρών. Η επιχειρημα-
τικότητα έχει και οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις. Εφόσον η επιχειρηματικότητα 
συμβάλλει στη ατομική ανάπτυξη, είναι και η κινητήριος δύναμη της οικονομικής ανά-
πτυξης της οικονομίας της αγοράς. Ως κεντρικό στοιχείο της επιχειρηματικής διαδικα-
σίας, ο επιχειρηματίας βρίσκεται συνεχώς σε αναζήτηση νέων ευκαιριών διαχείρισης 
και χρήσης των κατάλληλων πόρων ώστε να τις μετατρέψει σε οικονομική ή κοινωνική 
δραστηριότητα. Έτσι, ο επιχειρηματίας θέτει σε κίνηση, όπως έλεγε ο Schumpeter, μια 
διαδικασία «δημιουργικής καταστροφής»: δημιουργεί μια επιχείρηση καινοτομιών, 
οι οποίες θα αναγκάσουν υφιστάμενες επιχειρήσεις να προσαρμοστούν ή να εξαφανι-
στούν. Τα επίπεδα εξέλιξης και οικονομικής ανάπτυξης σε διαφορετικές χώρες σε μια 
δεδομένη στιγμή ή στην ίδια χώρα σε διαφορετικούς χρόνους σχετίζονται με το βαθμό 
έντασης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Κατά συνέπεια, η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας είναι θεμελιώδης για την ανά-
πτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας σε μια χώρα. Πέρα από την ίδια την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικής διάθεσης και του επιχειρηματικού πνεύματος, μπορεί να συμβάλει και στη 
βελτίωση της εικόνας της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων και να αναβαθμίσει τον 
ρόλο του επιχειρηματία στην κοινωνία. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό, καθώς πολλές χώ-
ρες, όπως η Γαλλία, δεν επιδεικνύουν ακόμη μεγάλη ευαισθησία προς αυτή την κουλτούρα.

Αύξηση των ποσοστών επιβίωσης και επιτυχίας των νέων  επιχειρήσεων. 
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Η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας μπορεί να ειδωθεί ως μοχλός αύξησης των πο-
σοστών επιβίωσης και επιτυχίας των επιχειρήσεων που δημιουργούνται. Μπορεί να 
καταστήσει μια συγκεκριμένη κοινωνία πιο ανεκτική σε ζητήματα ανάληψης κινδύνων, 
αποδοχής της καινοτομίας και αναγνώρισης της ατομικής πρωτοβουλίας. Αποτελεί εξαι-
ρετικό μέσο για την επινόηση της επιχείρησης, την εκμάθηση της λειτουργίας της, την 
ανάπτυξη ενός συστημικού πνεύματος εκμάθησης της επιχειρηματικής αντίληψης χωρίς 
φραγμούς και με καθολικό τρόπο, και, τέλος, να διευρύνει τον στόχο και να βγει από τη 
διπολική λογική υπάλληλος/μισθωτός. Αναδεικνύει έναν άλλον δρόμο για ένα μέρος ή 
για ολόκληρη την επαγγελματική ζωή.

2.2 Οι στόχοι

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, οι προσδοκίες και οι συνεισφορές είναι πολλαπλές, 
πράγμα που οδηγεί προφανώς σε ένα αρκετά μεγάλο εύρος στόχων. Θα τους ομαδοποι-
ήσουμε σε τρεις γενικές κατηγορίες (Fayolle, 1999).

Ευαισθητοποίηση: Οι στόχοι αφορούν την ευαισθητοποίηση των φοιτητών, ώστε 
να δουν, μέσα από την δημιουργία της επιχείρησης, μια πιθανή επιλογή καριέρας και να 
αναπτύξουν θετική συμπεριφορά απέναντι σε επιχειρηματικές καταστάσεις. Η ευαισθη-
τοποίηση μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, ενδεχομένως εντοπίζοντας τη συνει-
σφορά των επιχειρηματιών στις οικονομίες και τις κοινωνίες μας. Ομοίως, οι αξίες, οι 
επιχειρηματικές συμπεριφορές και κίνητρα πρέπει παρουσιάζονται και να συζητιούνται 
με τη βοήθεια της μελέτης περιπτώσεων ή μαρτυριών επιχειρηματιών.

Κατάρτιση ως προς τις καταστάσεις, τις τεχνικές και τα εργαλεία. Οι 
στόχοι μπορούν ομοίως να δουλευτούν γύρω από τη μετάδοση και την ανάπτυξη ει-
δικών γνώσεων, δεξιοτήτων και τεχνικών με σκοπό την αύξηση των επιχειρηματικών 
δυνατοτήτων των φοιτητών. Σε αυτό το επίπεδο, επικεντρώνουμε στην καλύτερη δυ-
νατή προετοιμασία για σκέψη, ανάλυση και δράση ως επιχειρηματίες σε συγκεκριμένες 
συνθήκες και διαφορετικά περιβάλλοντα (μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις). 
Οι καταστάσεις αφορούν συγκεκριμένα την ίδρυση, εξαγορά επιχειρήσεων ή την οργα-
νωτική επιχειρηματικότητα. Οι στρατηγικές εισόδου, η καινοτομία, η δημιουργικότητα 
ή ακόμη και το δικαίωμα στην ιδιοκτησία αποτελούν ορισμένα θεματικά παραδείγματα.

Στήριξη των παραγόντων του έργου. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση, 
πρόκειται για εργασία με φοιτητές ή με πρόσωπα που συμμετέχουν σε προγράμματα 
κατάρτισης-δράσης που αφορούν συγκεκριμένα τις προσεγγίσεις ίδρυσης επιχειρήσεων. 
Πρωτίστως το βάρος πέφτει στη διευκόλυνση των ατομικών διαδικασιών μάθησης, στη 
συσχέτιση με πιθανούς εταίρους, στις διαδικασίες πρόσβασης σε και απόκτησης βασι-
κών πόρων και, τέλος, στη συμβουλευτική.

2.3 Οι διαστάσεις της διδασκαλίας 

Με βάση τις αναλύσεις του Hindle (2007) και τα γνωστικά επίπεδα του Johannisson 
(1991), διακρίνουμε τρεις κύριες διαστάσεις στα περιεχόμενα της διδασκαλίας.
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 � Επαγγελματική διάσταση
Ένα ευρείας εφαρμογής γνωστικό πεδίο που παραπέμπει κυρίως στην τεχνογνωσία και 
δευτερευόντως στη γνώση.

Συγκεκριμένα, τέτοιες χρήσιμες ή διαχειρίσιμες πληροφορίες σχετίζονται με τρεις 
τύπους γνώσεων:

 – Γνώση του τι: Τι πρέπει να κάνει κανείς προκειμένου να αποφασίσει και να δρά-
σει στη μία ή στην άλλη περίπτωση. Για παράδειγμα, τι πρέπει να κάνει για να ιδρύ-
σει μια τεχνολογική επιχείρηση, για να αξιολογήσει μια ευκαιρία, για να κάνει μια 
έρευνα αγοράς κ.λπ.

 – Γνώση του πώς: Πώς να αντιδράσει κανείς στη μία ή στην άλλη περίπτωση. Για 
παράδειγμα, πώς να εξακριβώσει το βαθμό καταλληλότητας μεταξύ ενός συγκεκρι-
μένου έργου και του προσωπικού του προφίλ, συμπεριλαμβανομένης της συσσω-
ρευμένης πείρας, πώς να ταυτοποιήσει και να αξιολογήσει τους κινδύνους, πώς να 
τους αντιμετωπίσει κ.λπ.

 – Γνώση του ποιος: Ποια είναι τα χρήσιμα δίκτυα και άτομα στη μία ή την άλλη περί-
πτωση. Για παράδειγμα, να μπορεί κανείς να εντοπίζει τις γενικές προϋποθέσεις ίδρυ-
σης επιχειρήσεων στον τομέα της βιοτεχνολογίας, εκείνους που μπορεί να ενδιαφέ-
ρονται/να προβληματίζονται γύρω από ένα συγκεκριμένο πρότζεκτ, να καταγράφει τις 
εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, τα δίκτυα Επιχειρηματικών Αγγέλων, τις πλατ-
φόρμες οικονομικής ενίσχυσης που θα μπορούσαν να παρέμβουν σε ένα αυτό κ.λπ.

 � Θεωρητική διάσταση
Ανήκει χωρίς αμφιβολία στο γνωσιακό πεδίο και σκοπό έχει τη διάδοση θεωρητι-
κών περιεχομένων επί του αντίκτυπου της επιχειρηματικότητας ή επί οποιουδήποτε 
άλλου θέματος σε σχέση με το φαινόμενο και τις διαδικασίες. Για παράδειγμα, οι ψυ-
χοκοινωνικές θεωρίες και τα μοντέλα προθέσεων μπορεί να αποβούν χρήσιμα στην 
αποτύπωση των διαδικασιών διαμόρφωσης της πρόθεσης και της δέσμευσης ενός 
ατόμου ή μιας ομάδας απέναντι σε μια επιχειρηματική διαδικασία. Για να γίνουμε 
λίγο πιο σαφείς, η θεωρία της προοπτικής (Kahneman & Tversky, 1979) μας βοηθά 
να κατανοήσουμε καλύτερα τη σημασία των ψυχολογικών διλημμάτων, του κύρους 
και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας. Η θεωρία της 
πραγματοποίησης (Sarasvathy, 2001) βοηθά τους διδασκόμενους και τους νέους επι-
χειρηματίες να βγουν από τις ράγες της λογικής και της προβλεψιμότητας που εν γένει 
κατευθύνουν τη συμπεριφορά τους.

 � Πνευματική διάσταση
Αυτή η τελευταία διάσταση αναδύεται πρωτίστως από το πεδίο των δεξιοτήτων της ζωής. 
Τα περιεχόμενα αφορούν κατά βάση δύο τύπους εκμάθησης:

 – Γνώση του γιατί: Οι κατευθυντήριες γραμμές των ανθρώπινων συμπεριφορών 
και της δράσης. Οι στάσεις. Οι αξίες και τα κίνητρα των επιχειρηματιών. Αυτό που 
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οδηγεί τους επιχειρηματίες, συχνά φυσιολογικά ανθρώπινα όντα, στα όσα κάνουν. 
Μαρτυρίες επιχειρηματιών, σε ποικίλες καταστάσεις και επίπεδα απόδοσης μπορούν 
μέσω της παροχής στοιχείων και της συζήτησης με τον καθηγητή να αποτελέσουν 
πολύ ενδιαφέροντες τρόπους διάδοσης τέτοιου περιεχομένου.

 – Γνώση του πότε: «Ποια είναι η σωστή στιγμή για το ξεκίνημα [μιας επιχείρησης];», 
«Ποια είναι η βέλτιστη κατάσταση ανάλογα με το προφίλ μου;», «Είναι άραγε ένα 
καλό έργο για εμένα;». Αυτά είναι ερωτήματα-κλειδιά που θέτουν στον εαυτό τους 
πολλοί φοιτητές. Οι μελέτες περιπτώσεων, οι εμπειρίες και οι μαρτυρίες επιχειρημα-
τιών, οι συνεντεύξεις ειδικών και επαγγελματιών αποτελούν εν γένει αποτελεσματικά 
μέσα για μια καλή αφομοίωση των διάφορων σημείων.

 – Συμπερασματικά, όσον αφορά αυτή την τελευταία διάσταση, φαίνεται πως η 
διδασκαλία της επιχειρηματικότητας είναι επιτυχημένη όταν μαθαίνει στα άτομα να 
τοποθετούνται στον χρόνο και στον χώρο με επίκεντρο το επιχειρηματικό φαινόμε-
νο. Η τοποθέτηση στον χώρο επαφίεται στον εντοπισμό της/των στιγμής/ών στη ζωή 
όπου είναι εφικτός και ευκταίος ο χειρισμός μιας εμπλοκής σε μια επιχειρηματική 
κατάσταση. Η τοποθέτηση στον χώρο αφορά την ταυτοποίηση της ή των επιχειρη-
ματικών καταστάσεων που ταιριάζουν με το επιχειρηματικό προφίλ.

3. Παιδαγωγικές μέθοδοι

Οι παιδαγωγικές μέθοδοι αποτελούν το «Πώς» των παιδαγωγικών ζητημάτων που πρέ-
πει να προσεγγιστούν σε λογική σειρά μετά το «Γιατί», τους στόχους και το «Τι», τα 
περιεχόμενα. Είναι προφανές ότι η παιδαγωγική δεν είναι αυτοσκοπός, καθώς συχνά οι 
εκπαιδευτικοί έχουν την τάση να την τονίζουν αυθόρμητα. Η παιδαγωγική συνδράμει 
τους στόχυς. Η μέθοδος επιλέγεται υπό την προϋπόθεση του καθορισμού των στόχων και 
του εντοπισμού των περιορισμών που αφορούν τις ίδιες τις παιδαγωγικές καταστάσεις.

Η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει πολλές μεθόδους, προσεγγίσεις 
και παιδαγωγικές οδούς (Carrier, 2007· Hindle, 2007· Fayolle & Verzat, 2009). Εδώ θα 
αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένες εξ αυτών:

 – Επεξεργασία ή αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων από τους φοιτητές
 – Ανάπτυξη ενός πρότζεκτ ίδρυσης επιχείρησης
 – Στήριξη νέων επιχειρηματιών και διενέργεια αποστολών για να τους βοηθήσουν στα 

βήματά τους
 – Συνεντεύξεις επιχειρηματιών
 – Πληροφορικές προσομοιώσεις
 – Χρήση βίντεο και φιλμ
 – Προσομοιώσεις συμπεριφορών
 – Χρήση περιπτώσεων
 – Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων
 – Κλασικά μαθήματα
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Κατά τη γνώμη μας, δεν υπάρχει τέλεια παιδαγωγική μέθοδος διδασκαλίας της επιχει-
ρηματικότητας. Η επιλογή της τεχνικής και των τρόπων εξαρτάται κατά βάση από τους στό-
χους, τα περιεχόμενα και τους περιορισμούς που επιβάλλονται από το θεσμικό πλαίσιο. 
Η μάθηση στην πράξη, η οποία προβάλλεται πολύ συχνά από τους εκπαιδευτικούς του 
κλάδου, αποβαίνει πολύ χρήσιμη σε ορισμένες παιδαγωγικές καταστάσεις, αλλά μπορεί 
να αποδεχτεί αναποτελεσματική ή μη προσαρμόσιμη σε άλλες.4 Επομένως, η επιφύλαξη 
σχετικά με αυτό πρέπει να αποτελέσει τον κανόνα, πολύ περισσότερο αφού λίγοι ερευνη-
τές ενδιαφέρονται σε βάθος για την αξιολόγηση όσων διδάσκουν την επιχειρηματικότητα 
(Fayolle, 2007). Μένει να αποδειχθεί επιστημονικά ότι η τάδε παιδαγωγική μέθοδος είναι 
πιο αποτελεσματική από την άλλη. Αυτό αποτελεί αδιαμφισβήτητα πηγή προκλήσεων για 
τα επόμενα χρόνια. Το μόνο για το οποίο μπορούμε να είμαστε σίγουροι εκ των προτέρων 
είναι το ενδιαφέρον της παιδαγωγικής που δραστηριοποιείται στην επιχειρηματικότητα 
(Fayolle & Verzat, 2009). Συγκεκριμένα, η εκμάθηση με βάση το πρόβλημα (Problem-
Based Learning), αν εφαρμοστεί σωστά (Dolmans κ.ά., 2005), φαίνεται κατάλληλη, καθώς ο 
επιχειρηματίας αντιμετωπίζει κατά την επιχειρηματική διαδικασία, πολλαπλά προβλήματα 
και διλήμματα που πρέπει να λύσει με τον βέλτιστο τρόπο, γρήγορα και αποτελεσματικά. 

Συμπερασματικά, η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας, η πραγματοποίηση ή το βίωμα 
των διδαγμάτων, απαιτεί πρώτα απ’ όλα την αποσαφήνιση της σημασίας της έννοιας της 
επιχειρηματικότητας και των κανόνων του παιχνιδιού ή των εκατέρωθεν θέσεων των διδα-
σκόντων και των διδασκομένων. Βρισκόμαστε ενώπιον μιας μετάδοσης γνώσεων (παθητική 
παιδαγωγική) ή μιας κατασκευής γνώσεων (ενεργητική παιδαγωγική); Σε δεύτερο χρόνο, το 
μοντέλο διδασκαλίας ή εκμάθησης πρέπει να προσαρμοστεί στο πλαίσιο, στους περιορισμούς 
και στις προκλήσεις. Αυτό το τελευταίο θα έπρεπε να διασυνδέει με συνεκτικό τρόπο τα πέντε 
ζητήματα-διαστάσεις-κλειδιά όλης της διδακτικής προσέγγισης: το Γιατί (στόχοι), το Για ποιον 
(κοινό, προφίλ και χαρακτηριστικά), το Τι (περιεχόμενα, μίξη γνώσεων, τεχνογνωσίας και 
δεξιοτήτων ζωής), το Πώς (μέθοδοι και παιδαγωγικά μοντέλα) και το Για ποια αποτελέσματα 
(αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των συνεπειών).

4. Η εκμάθηση στην πράξη (learning by doing) φαίνεται ενεργή μέθοδος σε σύγκριση με άλλες (βλ. 
Fayolle & Verzat, 2009) και μάλλον αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ της ενεργητικής και της παθητικής 
μεθόδου αξίζει εμβάθυνση στο πεδίο της επιχειρηματικότητας. Ομοίως, το ζήτημα του βαθμού αυτονο-
μίας/εξάρτησης στη διδασκαλία φαίνεται άξιο ενδιαφέροντος. Σε αυτό το επίπεδο αναδεικνύουμε τον 
ρόλο των νέων τεχνολογιών και της πληροφορίας και επικοινωνίας που ξαναδίνουν αυτονομία στους 
διδασκόμενους.
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Επιχειρηματικότητα  
και επιχειρηματικό πνεύμα

Στο πρώτο μέρος του έργου θα διεισδύσουμε στην καρδιά της επιχειρηματικότητας 
και σε ορισμένες κομβικές γνώσεις. Με αυτό τον τρόπο επιθυμούμε πρωτίστως να 
προβάλουμε τη σημασία του φαινομένου για την κοινωνία και την οικονομία μας 

(Κεφάλαιο 1). Οι παράγοντες της οικονομικής ζωής έρχονται αντιμέτωποι με ζητήμα-
τα ουσίας που φαίνεται πως εν μέρει μπορούν να απαντηθούν με την ευρύτερη διάδο-
ση των επιχειρηματικών συμπεριφορών και του επιχειρηματικού πνεύματος. Αυτό έχει 
ποικίλλες συνέπειες, όπως η διαμόρφωση μιας ειδικής αγοράς για τους επιχειρηματίες 
με προσφορά ειδικά γι’ αυτούς, ιδιαίτερα σε ζητήματα υποστήριξης και ανάπτυξης της 
διδασκαλίας της επιχειρηματικότητας μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Άλλωστε, για να 
ολοκληρώσουμε την παρουσίασή μας περικλείοντας όλα τα χαρακτηριστικά της κατά-
στασης που επικρατεί στη Γαλλία, θα ήταν χρήσιμο να τη συγκρίνουμε με τις συνθήκες 
που επικρατούν σε άλλες χώρες.

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα συγκεκριμένο πεδίο που πρέπει να προσδιοριστεί 
με σαφήνεια, προκειμένου να μπορέσουμε να τη διδαχθούμε (Κεφάλαιο 2). Κατά τη 
γνώμη μας, στο επίκεντρο βρίσκεται η αλληλεπίδραση ατόμου-δημιουργίας νέας αξίας. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο θα προβάλουμε στο σύνολό του το πρακτικό ενδιαφέρον μιας 
τέτοιας προσέγγισης με συγκεκριμένα εργαλεία αποτύπωσης και αξιολόγησης επιχειρη-
ματικών καταστάσεων, καθώς για εμάς η διαδικασία κατέχει ιδιαίτερη θέση: Το σύστημα 



που διαμορφώνεται ανάμεσα στο άτομο και στο έργο εξελίσσεται, μετασχηματίζεται υπό 
τον αντίκτυπο διάφορων αλληλεπιδράσεων στη διάρκεια του χρόνου. Κατά συνέπεια, 
η λογική επεξεργασία και η μοντελοποίηση της επιχειρηματικότητας ως διαδικασίας 
καθίστανται απαραίτητες προκειμένου να αφομοιωθούν καλύτερα η δυναμική και η 
χρονική πλευρά του φαινομένου. 

Με βάση τον ορισμό που δίνουμε και μέσω της ανάδειξης των δύο βασικών συστα-
τικών στοιχείων ενός και του αυτού συστήματος (άτομο και έργο), το λογικό θα ήταν, 
από παιδαγωγικής άποψης, να σταθούμε στο καθένα από αυτά. Πρώτα απ’ όλα θα 
επικεντρώσουμε στο άτομο, στον εν δυνάμει επιχειρηματία με τα στοιχεία της προσω-
πικότητάς του και τα άλλα του χαρακτηριστικά (Κεφάλαιο 3). Θα αναφερθούμε σε 
μύθους για τον επιχειρηματία και στις αντιλήψεις γύρω από αυτόν. Αλλά φαίνεται πως 
η προσέγγιση με βάση τα χαρακτηριστικά, ακόμη κι αν δίνει τη δυνατότητα να εντοπί-
σουμε ορισμένα αξιοσημείωτα στοιχεία, έχει πολύ σημαντικά όρια (Gartner,1988). Έτσι, 
αντί να αναρωτηθούμε «Έχω άραγε τα χαρακτηριστικά του δημιουργού επιχειρήσεων 
ή του επιτυχημένου επιχειρηματία;» είναι προτιμότερο να επικεντρώσουμε σε ένα άλλο 
θεμελιώδες ζήτημα που, εν συντομία, εκφράζεται ως εξής: «Είμαι άραγε ο κατάλληλος 
άνθρωπος για αυτή τη δουλειά;». Με άλλα λόγια, το σημαντικό είναι να αναζητήσουμε 
την καλύτερη δυνατή αντιστοιχία μεταξύ του ατομικού προφίλ και του επιχειρηματικού 
έργου (ή επιχειρηματικής κατάστασης).

Αφού αναφερθούμε στο άτομο, θα στραφούμε σε ζητήματα καινοτομίας και δημιουρ-
γίας αξίας (Κεφάλαιο 4). Οι δυνατότητες μίας ιδέας ή ενός έργου για δημιουργία αξίας 
μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του έργου και τις στρατηγικές και 
λειτουργικές επιλογές. Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε σε τι μπορούν να επιδράσουν 
ορισμένοι παράγοντες ή προσεγγίσεις, κυρίως δημιουργικού περιεχομένου, επί της δυ-
νατότητας δημιουργίας αξίας και της αύξησης της αξίας μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας.



1 |  Επιχειρηματικότητα,  
ένα οικονομικό και  
κοινωνικό φαινόμενο

Ο επιχειρηματίας πρέπει να μπορεί να συνδέει τις συμπεριφορές και τις πράξεις 
του με τις ανάγκες και τις προσδοκίες όλης της κοινωνίας (ενότητα 1). Όσοι 
θέλουν να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση δεν μπορούν να παραβλέπουν 

τις οικονομικές συνέπειες των δραστηριοτήτων τους, την κοινωνική τους αξιοπιστία 
και το γενικό σύστημα στο οποίο θα τις εντάξουν και από το οποίο θα αντλήσουν τους 
αναγκαίους πόρους (ενότητα 2). Η επιχειρηματικότητα φαίνεται τελικά ευκολότερη αν 
γνωρίζουμε καλά τα αντίστοιχα πολιτισμικά στοιχεία της χώρας στην οποία θέλουμε την 
αναπτύξουμε (ενότητα 3).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Ο επιχειρηματίας, κινητήριος μοχλός της οικονομικής δυναμικής 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Τα συστήματα υποστήριξης, εκπαίδευσης και κατάρτισης επιχειρηματιών 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Οι ιδιαιτερότητες της γαλλικής κοινωνίας 
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ENOTHTA 1: Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ- ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΜΟΧΛΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ1

Ο επιχειρηματίας παίζει ιδιαίτερο ρόλο και είναι αναγκαίος για την εξέλιξη του φιλελεύ-
θερου οικονομικού συστήματος. Πολύ συχνά βρίσκεται στην πηγή των καινοτομιών 
ρήξης και ανατροπής, ιδρύει επιχειρήσεις, δημιουργεί θέσεις εργασίας και συμβάλλει 
στην ανανέωση και αναδόμηση του οικονομικού ιστού. Ενίοτε είναι ο καινοτόμος πα-
ράγοντας που επιφέρει τη δημιουργική καταστροφή (Schumpeter, 1935). Όλα αυτά 
ανέδειξε ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 ο Octave Gelinier (1978), ο οποίος 
επιμένει στη σημασία της συνεισφοράς του επιχειρηματία στην οικονομία: «Οι χώρες, 
τα επαγγέλματα, οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την επιχειρηματικότητα καινοτομούν 
και αναπτύσσονται. Οι στατιστικές οικονομικής ανάπτυξης, διεθνών συναλλαγών, ευ-
ρεσιτεχνιών, αδειών και καινοτομιών εδώ και τριάντα χρόνια θέτουν σταθερά το εξής 
ζήτημα: κοστίζει ακριβά να παρακάμπτει κανείς τους επιχειρηματίες».

Ποια είναι συγκεκριμένα η συνεισφορά των επιχειρηματιών;

1.  Η ίδρυση επιχειρήσεων και η ανανέωση του δυνα-
μικού

Η ίδρυση επιχειρήσεων είναι μια πολύπλευρη έννοια και οι νέες επιχειρήσεις ένα ετερο-
γενές αντικείμενο (Bryant, 1993), ωστόσο μπορούμε να προσδιορίσουμε το φαινόμενο 
με βάση την κατάσταση στη Γαλλία.

Η Γαλλική Υπηρεσία για τον Επιχειρηματία (AFE, και παλαιότερα ονομαζόμενη Agence 
Pour la Création d' Entreprise: Υπηρεσία για την Ίδρυση Επιχειρήσεων) υιοθέτησε από 
τον Ιανουάριο του 2007 τον εξής ορισμό για την ίδρυση επιχειρήσεων: «Η ίδρυση επι-
χειρήσεων, δηλαδή η εκ του μηδενός εμφάνιση μιας νομικής οντότητας εκμετάλλευσης 
υποχρεωτικά, συνοδεύεται από την εφαρμογή νέων μέσων παραγωγής». Ο ορισμός 
αυτός συνοψίζει όσα πρωτύτερα θεωρούνταν πρωτογενείς ιδρύσεις, ένα μέρος των 
ατομικών επιχειρήσεων υπό αναβίωση έπειτα από μια περίοδο παύσης δραστηριοτή-
των (τις επονομαζόμενες και αναβιώσεις), καθώς και ορισμένες εξαγορές επιχειρήσεων. 
Οι εξαγορές επιχειρήσεων που δεν συνεπάγονται συνέχεια της δραστηριότητάς τους 
(δηλαδή οι εξαγορές με αλλαγή τοποθεσίας ή δραστηριότητας) θεωρούνται ιδρύσεις 
επιχειρήσεων (25% των εξαγορών). Το ίδιο ισχύει και για τις αναβιώσεις περισσότερο 
από ένα χρόνο μετά την τελευταία παύση δραστηριότητας (60% των αναβιώσεων), ενώ 
οι υπόλοιπες θεωρούνται συνεχίσεις [της μέχρι πρότινος] δραστηριότητας. Επίσης, το 
2007 αυξήθηκε και ο αριθμός των κλάδων δραστηριότητας που μελετούσε η AFE: πλέον, 
θεωρούνται επιχειρηματικές όχι μόνο οι δραστηριότητες της βιομηχανίας, του εμπορίου 

1. Το τμήμα αυτό συντάχθηκε με τη βοήθεια της Kathleen Randerson, υποψήφιας διδάκτορα στο Κέ-
ντρο Μελετών και Εφαρμοσμένης Έρευνας για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων (CERAG) του Πανεπιστημίου 
της Γκρενόμπλ. Την ευχαριστούμε για τη συνεισφορά της.


