Αναλυτικός πίνακας περιεχομένων

Πρόλογος
Πρόλογος των επιμελητών
Λίγα λόγια για τους συγγραφείς

vii
x
xxiii

Μέρος  Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα
και στις μικρές επιχειρήσεις

 Ο επιχειρηματίας: Έννοιες
και αποδεικτικά στοιχεία
Ποιοι οι μαθησιακοί στόχοι
του συγκεκριμένου κεφαλαίου
Εισαγωγή
Ο επιχειρηματίας
Η προσωπικότητα του επιχειρηματία
Κοινωνικο-συμπεριφορικές
προσεγγίσεις
Συμπεράσματα
Ερωτήσεις επανάληψης
Προτεινόμενες εργασίες
Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη μελέτη









Μέρος  Τα πεδία
της επιχειρηματικότητας











 Επιχειρηματική δραστηριότητα,
η οικονομία και η σπουδαιότητα
των μικρών επιχειρήσεων
Ποιοι οι μαθησιακοί στόχοι
του συγκεκριμένου κεφαλαίου
Εισαγωγή
Ορισμοί και μέτρηση
Οι μικρές επιχειρήσεις στην οικονομία
Σύνδεση της επιχειρηματικότητας
και της οικονομικής ανάπτυξης
Ο μεταβαλλόμενος ρόλος

των μικρών επιχειρήσεων
Η επιχειρηματικότητα στις
αναδυόμενες οικονομίες
Συμπεράσματα
Ερωτήσεις επανάληψης
Προτεινόμενες εργασίες
Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη μελέτη







 Οικογενειακές επιχειρήσεις
Ποιοι οι μαθησιακοί στόχοι
του συγκεκριμένου κεφαλαίου
Εισαγωγή
Ορισμός της οικογενειακής
επιχείρησης
Η έντονη παρουσία
της οικογενειακής επιχείρησης
Έρευνα για την οικογενειακή
επιχείρηση
Τα χαρακτηριστικά των
οικογενειακών επιχειρήσεων
Η εταιρική κουλτούρα
Η διαδοχή
Άλλα θέματα που αφορούν
στις οικογενειακές επιχειρήσεις
Αποχώρηση από την οικογενειακή
επιχείρηση
Συμπεράσματα
Ερωτήσεις επανάληψης
Προτεινόμενες εργασίες
Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη μελέτη
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 Πολυμορφία στην επιχειρηματικότητα:
ο ρόλος των γυναικών και των
εθνοτικών μειονοτήτων
Ποιοι οι μαθησιακοί στόχοι του
συγκεκριμένου κεφαλαίου
Εισαγωγή
Γυναικεία επιχειρηματικότητα
Επιχειρηματικότητα εθνοτικών
μειονοτήτων
Συμπεράσματα
Ερωτήσεις επανάληψης
Προτεινόμενες εργασίες
Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη μελέτη

Προτεινόμενες εργασίες
Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη μελέτη











Ποιοι οι μαθησιακοί στόχοι
του συγκεκριμένου κεφαλαίου
Εισαγωγή
Τρεις κεντρικές έννοιες
Η έκταση του Τρίτου Τομέα
Οι κοινωνικο-οικονομικές
επιπτώσεις της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας
Πρωτοβουλίες πολιτικής
και οι συνέπειές τους
Συμπεράσματα
Ερωτήσεις επανάληψης
Προτεινόμενες εργασίες
Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη μελέτη

 Πηγές χρηματοδότησης: Ανασκόπηση
των θεμάτων και της τραπεζικής
χρηματοδότησης








 Πηγές επενδυτικών κεφαλαίων








Ποιοι οι μαθησιακοί στόχοι
του συγκεκριμένου κεφαλαίου
Εισαγωγή
Η φύση των επενδυτικών
κεφαλαίων
Η κλίμακα και το πεδίο δράσης
των επενδυτικών κεφαλαίων
Η επενδυτική διαδικασία
Ανεπίσημα επενδυτικά κεφάλαια
και επιχειρηματικοί άγγελοι
Συμπεράσματα
Ερωτήσεις επανάληψης
Προτεινόμενες εργασίες
Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη μελέτη

 Εταιρική επιχειρηματικότητα
Ποιοι οι μαθησιακοί στόχοι
του συγκεκριμένου κεφαλαίου
Εισαγωγή
Ορισμοί και μορφές της εταιρικής
επιχειρηματικότητας
Η εταιρική επιχειρηματικότητα
ως στρατηγική
Ποσοτική αποτίμηση της εταιρικής
επιχειρηματικότητας
Συμπεράσματα
Ερωτήσεις επανάληψης

Μέρος  Η στρατηγική
και η μικρή επιχείρηση

Ποιοι οι μαθησιακοί στόχοι
του συγκεκριμένου κεφαλαίου
Εισαγωγή
Θέματα για τους επιχειρηματίες
και τις μικρές επιχειρήσεις
Επιχειρηματίες, μικρές επιχειρήσεις
και Τράπεζες
Συμπεράσματα
Ερωτήσεις επανάληψης
Προτεινόμενες εργασίες
Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη μελέτη

 Κοινωνική επιχειρηματικότητα
































 Καινοτομία και επιχειρηματικότητα




Ποιοι οι μαθησιακοί στόχοι
του συγκεκριμένου κεφαλαίου
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Εισαγωγή
Ορισμός του όρου ‘καινοτομία’;
Καινοτομία και μέγεθος επιχείρησης
∆ικτύωση καινοτομιών και ‘ανοιχτή
καινοτομία’
Καινοτομία στις υπηρεσίες
Συμπεράσματα
Ερωτήσεις επανάληψης
Προτεινόμενες εργασίες
Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη μελέτη












 Επιχειρήσεις επιχειρηματικότητας
και δυναμικής ανάπτυξης
Ποιοι οι μαθησιακοί στόχοι
του συγκεκριμένου κεφαλαίου
Εισαγωγή
Μοντέλα τυχαίας ανάπτυξης
Τα μοντέλα των σταδίων
της ανάπτυξης
Τα μοντέλα πρόβλεψης
της ανάπτυξης
Εμπόδια στην ανάπτυξη
Συμπεράσματα
Ερωτήσεις επανάληψης
Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη μελέτη












 Θέματα που αφορούν
στις νεοφυείς επιχειρήσεις
Ποιοι οι μαθησιακοί στόχοι
του συγκεκριμένου κεφαλαίου
Εισαγωγή
∆ιαμόρφωση της ιδέας
Αναγνώριση ευκαιριών
Προ-εναρξιακός σχεδιασμός και
προετοιμασία
Είσοδος και πορεία καθιέρωσης
στην αγορά
Ανάπτυξη μετά την είσοδο
Εξαγορά από εσωτερικά στελέχη
και εξαγορά από εξωτερικά στελέχη
∆ικαιόχρηση
Τα περιβάλλον και η δημιουργία
επιχείρησης
Ο ρόλος της επιχειρηματικής υποστήριξης
και η νεοφυής επιχείρηση
Συμπεράσματα
Ερωτήσεις επανάληψης
Προτεινόμενες εργασίες
Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη μελέτη


















 Προετοιμασία για την εκκίνηση
μιας πιχείρησης: έρευνα, σχεδίαση και
υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων

 ∆ιεθνής επιχειρηματικότητα
Ποιοι οι μαθησιακοί στόχοι
του συγκεκριμένου κεφαλαίου
Εισαγωγή
Παγκόσμιες αγορές
Η διαδικασία της διεθνοποίησης
∆ιαφορετικές επιχειρηματικές
κουλτούρες
Προηγμένες οικονομίες
Οικονομίες σε μετάβαση
Αναδυόμενες οικονομίες
Συμπεράσματα
Ερωτήσεις επανάληψης
Προτεινόμενες εργασίες
Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη μελέτη

Μέρος  Υλοποίηση















Ποιοι οι μαθησιακοί στόχοι
του συγκεκριμένου κεφαλαίου
Εισαγωγή
Πηγές πληροφόρησης
Σχεδίαση του επιχειρησιακού σχεδίου
Πηγές άντλησης συμβουλών
και υποστήριξης
Συμπεράσματα
Ερωτήσεις επανάληψης
Προτεινόμενες εργασίες
Βιβλιογραφία
Προτεινόμενη βιβλιογραφία












