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Περίλθψθ 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι να ερευνθκεί ο τρόποσ με τον οποίο θ 

οικονομικι κρίςθ που διανφει θ Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ζχει επθρεάςει τθν 

διεκνι επιχειρθματικότθτα, δθλαδι το ςφνολο των επιχειριςεων τθσ χϊρασ οι 

οποίεσ επικυμοφν και, εν τζλει, καταφζρνουν να επεκτακοφν ςε αγορζσ του 

εξωτερικοφ. Ρροκειμζνου να γίνει αυτό εφικτό, απαιτείται μια ανάλυςθ ςε 

ειςαγωγικό ςτάδιο, θ οποία κα εξετάηει τα πρωταρχικά κζματα που ςχετίηονται με τθ 

διεκνι επιχειρθματικότθτα, όπωσ είναι οι κεωρίεσ τθσ διεκνοφσ 

επιχειρθματικότθτασ, τα οφζλθ που απολαμβάνουν οι επιχειριςεισ που 

αναπτφςςονται διεκνϊσ, κ.α.  

Στισ κεωρίεσ τθσ διεκνοφσ επιχειρθματικότθτασ ζχουμε αρχικά τα κεωρθτικά 

μοντζλα, ςτα οποία υπάγονται θ κεωρία των ςταδίων, το μοντζλο διεκνοποίθςθσ τθσ 

Ουψάλασ, θ κεωρία τθσ ολιγοπωλιακισ αντίδραςθσ, θ κεωρία του εκλεκτικοφ 

υποδείγματοσ, τισ μορφζσ ανάπτυξθσ τθσ διεκνοφσ επιχειρθματικότθτασ ςτα οποία 

αναφζρονται οι αρχικζσ εξαγωγικοφ τφπου μορφζσ διεκνοποίθςθσ και τισ 

προχωρθμζνεσ μθ εξαγωγικοφ τφπου μορφζσ διεκνοποίθςθσ, και τισ ςτρατθγικζσ 

ανάπτυξθσ τθσ διεκνοφσ επιχειρθματικότθτασ οι οποίεσ είναι θ διεκνισ 

ανταγωνιςτικι ςτρατθγικι, θ εταιρικι ςτρατθγικι διεκνοποίθςθσ, θ πολυτοπικι 

ςτρατθγικι, θ παγκόςμια ςτρατθγικι και θ διεκνισ ςτρατθγικι. 

Η εργαςία ςυνοψίςτθκε ςυνολικά ςε τζςςερα κεφάλαια το περιεχόμενο κάκε 

ενόσ εκ των οποίων παρουςιάηεται ευκφσ αμζςωσ.  

Στο πρώτο κεφάλαιο κάνουμε λόγο για τθν οικονομικι κρίςθ και αναφζρουμε 

τα αίτια που τθν προκαλοφν γενικά αλλά και τισ επιδράςεισ που ζχει ςτο περιβάλλον 

μιασ χϊρασ αλλά και ςτο διεκνζσ περιβάλλον μζςα από μια γενικι ςκοπιά.  

Στο δεφτερο κεφάλαιο αναλφουμε διεξοδικά το κζμα τθσ διεκνοφσ 

επιχειρθματικότθτασ. Αρχικά παρακζτονται οι λόγοι για τουσ οποίουσ θ φπαρξθ τθσ 

κρίνεται ςθμαντικι, τον τρόπο με τον οποίο ζχει αναπτυχκεί μζςα ςτο πζραςμα των 

χρόνων.  

Στθν ςυνζχεια κάνουμε λόγο για τα μοντζλα τθσ διεκνοφσ 

επιχειρθματικότθτασ, τθν παγκοςμιοποίθςθ τθσ αγοράσ, και τον τρόπο που όλα αυτά 

επθρεάςτθκαν από τθν παγκόςμια οικονομικι κρίςθ. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ εξειδικεφουμε όλα τα παραπάνω κζματα 

ςτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ. Ειδικότερα αναφερόμαςτε ςτο ξζςπαςμα τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα, τισ αιτίεσ που τθν προκάλεςαν (οικονομικζσ και 

πολιτικζσ), αλλά και τισ ςυνζπειεσ που αυτι επζφερε ςτουσ τομείσ τθσ απαςχόλθςθσ, 

τθσ οικονομίασ, του πολιτιςμοφ αλλά και τισ κοινωνικζσ τθσ ςυνζπειεσ. 

Στο τζταρτο και τελευταίο κεφάλαιο αναπτφςςεται το κζμα τθσ διεκνοφσ 

επιχειρθματικότθτασ και παρακζτονται τα απαραίτθτα οικονομικά ςτοιχεία, 

προκειμζνου να δοφμε τθν μεταβολι που υπιρχε ςε ςθμαντικά μεγζκθ που 

ςχετίηονται με αυτι και θ οποία οφείλονταν ςτο ξζςπαςμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ. 

Τα κυριότερα κζματα αλλά και τα βαςικότερα ςυμπεράςματα που 

προκφπτουν από τθν παροφςα διατριβι ςυγκεντρϊνονται ςτο τελευταίο μζροσ τθσ 

και ςχολιάηονται διεξοδικά. 
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Ειςαγωγι 

Η διεκνισ επιχειρθματικότθτα ςυγκροτεί ζνα ςθμαντικό παράγοντα, ο οποίοσ 

ζχει αςκιςει ςθμαντικι επιρροι ςτουσ τρόπουσ και τα μζςα εκείνα με τα οποία οι 

επιχειρθματίεσ επεκτείνουν τον διεκνι προςανατολιςμό τουσ. Το επιχειρθματικό 

περιβάλλον ςτθν Ελλάδα μεταβλικθκε ιδιαίτερα κατά τθ διάρκεια τθσ οικονομικισ 

κρίςθσ, θ ζναρξθ τθσ οποίασ προςδιορίηεται το 2008 μζχρι και ςιμερα, ενϊ οι 

εξελίξεισ επζφεραν καινοφριεσ ιςορροπίεσ ςτθν αγορά προϊόντων και υπθρεςιϊν, 

όπωσ παρουςιάηεται μζςα από τα ςτοιχεία εκνικϊν και διεκνϊν εκκζςεων 

αναφορικά με τθν επιχειρθματικότθτα τα οποία παρουςιάηονται ςτθν παροφςα 

εργαςία.  

Δεδομζνων των τάςεων τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ,οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ 

ιρκαν πλζον αντιμζτωπεσ με μεγαλφτερο ανταγωνιςμό ςτισ αγορζσ που είχαν ιδθ 

αναπτυχκεί ι που ςτόχευαν να αναπτυχκοφν. Μζςα από τθν επιτυχι προςαρμογι 

των επιχειριςεων ςτα καινοφργια δεδομζνα κα κρικεί εν τζλει θ διεκνισ 

ανταγωνιςτικότθτα τουσ, δθλαδι το κατά πόςο κα καταφζρουν να επεκτείνουν τθν 

δράςθ τουσ εκτόσ Ελλάδασ και διεκδικϊντασ μεγαλφτερα μερίδια αγοράσ. Στισ ζντονα 

ανταγωνιςτικζσ αγορζσ, οι ικανότθτεσ των επιχειρθματιϊν αλλά και των 

επιχειριςεων είναι ςθμαντικζσ για τθν ανάπτυξθ τθσ διεκνοφσ επιχειρθματικότθτασ. 

Κρίςιμθσ ςθμαςίασ είναι θ ςτρατθγικι των επιχειριςεων , δθλαδι το πϊσ κα 

προςφζρουν ελκυςτικζσ και ποιοτικζσ προςφορζσ ςτον πιεςμζνο ςιμερα 

καταναλωτι ςε χαμθλότερα επίπεδα κόςτουσ.  

Τα κυριότερα κίνθτρα τα οποία οδθγοφν μια επιχείρθςθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

διεκνοφσ επιχειρθματικότθτασ είναι θ απόκτθςθ καινοφργιων και μεγαλφτερων 

μεριδίων αγοράσ, θ μεγζκυνςθ των πωλιςεων, θ εκμετάλλευςθ των παρεχόμενων 

ευκαιριϊν που προκφπτουν από το άνοιγμα ςτισ νζεσ διεκνείσ αγορζσ, θ δθμιουργία 

γοιτρου για όςεσ χϊρεσ κάνουν τθν επιλογι προσ τθν διεκνοποίθςθ των 

δραςτθριοτιτων τουσ, θ κεμελίωςθ και παγίωςθ ενόσ βιϊςιμου ανταγωνιςτικοφ 

πλεονεκτιματοσ, θ εκμετάλλευςθ πιο ςυμφερουςϊν ςυνκθκϊν πάςθσ φφςθσ όπωσ 

πολιτικϊν, επιχειρθματικϊν, κεςμικϊν, εργαςίασ, κτλ. οι οποίεσ υπάρχουν ςε ξζνεσ 

χϊρεσ.  
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Ωςτόςο θ οικονομικι κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ζχει 

καταςτιςει πλικοσ επιχειριςεων, ιδιαίτερα τισ μικρομεςαίεσ, μθ βιϊςιμεσ, με 

αποτζλεςμα να ανακόπτεται τελείωσ θ ανάπτυξθ τουσ ςτο εςωτερικό τθσ Ελλάδασ 

και εν ςυνεχεία και διεκνϊσ. 

Στο νζο πλαίςιο οι δθμόςιεσ πολιτικζσ ζχουν τθν δυνατότθτα να ςυμβάλλουν 

περιςςότερο αν εςτιαςκοφν ςτθ ςτιριξθ τθσ ανοιχτισ καινοτομίασ και 

διαφορετικότθτασ, ςτθν καλλιζργεια τθσ κουλτοφρασ δθμιουργίασ και 

επιχειρθματικότθτασ, με διεκνοποίθςθ των πλαιςίων αναφοράσ και ςφγκριςθσ. 
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Κεφάλαιο 1 - Οικονομικι Κρίςθ 

 

1.1.Σι είναι θ οικονομικι κρίςθ; 

Με τον όρο οικονομικι κρίςθ νοείται θ κατάςταςθ τθσ οικονομίασ μιασ χϊρασ 

θ οποία εκδθλϊνεται μζςα από μια ςυνεχι και ζκδθλθ πτϊςθ τθσ οικονομικισ τθσ 

δραςτθριότθτασ. Ο οριςμόσ τθσ «οικονομικισ κρίςθσ» ζχει αποδοκεί με διάφορουσ 

τρόπουσ από αρκετοφσ ςυγγραφείσ. Βάςει των Rosenthaletal (1989) θ οικονομικι 

κρίςθ αποτελεί «μία ςοβαρι απειλι κατά τθσ υφιςτάμενθσ δομισ, των κεμελιωδϊν 

αρχϊν και κανόνων του κοινωνικοφ ςυςτιματοσ, θ οποία επιβάλλει τθ λιψθ 

κρίςιμων αποφάςεων εντόσ περιοριςμζνου χρόνου και υπό ςυνκικεσ αβεβαιότθτασ» 

(Rosenthaletal, 1989, ςελ. 67).  

Βάςει του οριςμοφ που ζδωςε ο Sharpe(1963, ςελ.23), θ οικονομικι κρίςθ 

αποδίδεται ωσ «θ χρονικι περίοδοσ κατά τθν οποία υπάρχει μεγάλθ πτωτικι κίνθςθ 

ςτθν αγορά». Επίςθσ, ο Erol και οι ςυνεργάτεσ του (2011, ςελ. 6), αναφζρουν ότι «θ 

οικονομικι κρίςθ ςυνεπάγεται από τθν διατάραξθ τθσ οικονομικισ ιςορροπίασ και 

τθν εξαςκζνιςθ όλων των οικονομικϊν παραγόντων λόγω αιφνίδιων και 

αναπάντεχων γεγονότων τα οποία εμφανίηονται λόγω τοπικϊν ι παγκόςμιων αιτιϊν 

όπωσ τα οικονομικά και διοικθτικά προβλιματα, θ διαφκορά, θ διατάραξθ του 

φορολογικοφ ςυςτιματοσ, τα προβλιματα πλθρωμισ του εξωτερικοφ χρζουσ, θ 

αδυναμία ειςαγωγισ αρκετοφ εξωτερικοφ κεφαλαίου, προβλιματα ανεργίασ ι 

ακόμα και φυςικζσ καταςτροφζσ». 

Οι μονεταριςτζσ ςυμπλζκουν τθν οικονομικι κρίςθ με τον τραπεηικό πανικό 

(Friedman&Schwatz, 1963). Ο μονεταριςμόσ ι αλλιϊσ θ κεωρία Friedman , είναι θ 

οικονομικι κεωρία που ορίηει ότι θ διάρκρωςθ του μικτοφ οικονομικοφ 

χαρτοφυλακίου των οικονομικϊν μονάδων (αξιόγραφα ι/και ρευςτά διακζςιμα) 

εξαρτάται από τον πλοφτο τουσ, από τισ μεταβολζσ των τιμϊν των αγακϊν και των 

χρθματιςτθριακϊν τίτλων, από τθν απϊλεια εςόδων, και από τθν τάςθ των διεκνϊν 

εξελίξεων. Σε γενικζσ γραμμζσ, ο μονεταριςμόσ προζκυψε ωσ αντίδραςθ ςτθν 

κεϊνςιανι κεωρία και ςτθν ιδζα που αυτι εκπροςωποφςε, πωσ ςε περιόδουσ φφεςθσ 

το κράτοσ πρζπει να δαπανά ςθμαντικά κεφάλαια ςε επενδφςεισ και δθμόςια ζργα 

προκειμζνου, μζςω τθσ εργαςίασ και γενικά τθσ αφξθςθσ τθσ απαςχόλθςθσ, να 

http://www.euretirio.com/2010/03/apaitoumena-refsta-diathesima.html
http://www.euretirio.com/2010/06/agora.html
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ειςζρχεται χριμα ςτθν αγορά και να τονϊνεται θ οικονομικι δραςτθριότθτα. Η εν 

λόγω κεϊρθςθ υποςτιριηε ότι το μεγαλφτερο πρόβλθμα των ςφγχρονων οικονομιϊν 

εντοπίηεται ςτον υψθλό πλθκωριςμό, ο οποίοσ αποκαρρφνει τθν επιχειρθματικότθτα 

και ςυγκρατεί τθν ανεργία ςε υψθλά επίπεδα. Σφμφωνα με ζνα ευρφτερο οριςμό 

κατά τθν διάρκεια μιασ οικονομικισ κρίςθσ προβλζπεται μια αιφνιδιαςτικι πτϊςθ 

των τιμϊν των περιουςιακϊν ςτοιχείων, κακϊσ και χρεοκοπίεσ μεγάλων 

επιχειριςεων κλπ (Minsky, 1972). 

Ο Mishkin (1992) προςφζρει ζνα πλαίςιο αςφμμετρθσ πλθροφόρθςθσ για τθν 

αφομοίωςθ τθσ ουςίασ των χρθματοοικονομικϊν κρίςεων. Σφμφωνα με τον οριςμό 

του, μια οικονομικι κρίςθ αποτελεί μια αναςτάτωςθ ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ 

ςτισ οποίεσ τα προβλιματα άμεςθσ επιλογισ και θκικοφ κινδφνου χειροτερεφουν, 

και οι χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ δεν ζχουν τθν δυνατότθτα να διοχετεφςουν με 

αποτελεςματικό τρόπο τα κεφάλαια ςε εκείνουσ οι οποίοι φζρουν τισ πιο 

παραγωγικζσ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ. Κατ' ακολουκία, θ κρίςθ ζχει τθν δυνατότθτα να 

οδθγιςει τθν οικονομία μακριά από τθν ιςορροπία. 

Σφμφωνα με άλλον οριςμό, οικονομικι κρίςθ είναι μια διαταραχι ςτισ 

χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ ςτισ οποίεσ οι λανκαςμζνεσ επιλογζσ και τα προβλιματα 

οικονομικοφ κινδφνου αυξάνονται με αποτζλεςμα να αδυνατοφν να διοχετεφςουν τα 

κεφάλαιά τουσ ςε παραγωγικζσ επενδφςεισ και ςε αποδοτικοφσ τομείσ. Μια 

οικονομικι κρίςθ μπορεί να οδθγιςει μια οικονομία μακριά από τθν ιςορροπία και 

να ςτρζψει ςε μια κακοδικι πορεία τουσ δείκτεσ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ. Οι 

οικονομικζσ κρίςεισ μπορεί να ζχουν διάφορεσ επιπτϊςεισ πζρα του τραπεηικοφ 

πανικοφ (Ταμουραντηι, 2003).  

 

1.2.Σα αίτια μιασ οικονομικισ κρίςθσ 

Τα αίτια μιασ οικονομικισ κρίςθσ μποροφν να ερμθνευτοφν από τθν κεωρία 

των οικονομικϊν μζςα από τρεισ διαφορετικζσ προςεγγίςεισ. Αυτζσ είναι θ κεωρία 

του Schumpeter, θ κεωρία των κοινωνικϊν δομϊν τθσ ςυςςϊρευςθσ και θ Μαρξικι 

τισ οποίεσ κα αναλφςουμε ευκφσ αμζςωσ. 

Σφμφωνα με τον πρϊτο ςυγγραφζα, το βαςικό ςυςτατικό για τθν οικονομικι 

μεγζκυνςθ είναι οι καινοτομίεσ οι οποίεσ εντάςςονται μαηικά από τουσ 
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πρωτοπόρουσ επιχειρθματίεσ (Schumpeter, 1927). Οι επιχειρθματίεσ είναι τα άτομα 

τα οποία διοχετεφουν τισ καινοτομίεσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία. Οι καινοτομίεσ 

είναι το κφριο ςυςτατικό που κρατοφν ηωντανό το οικονομικό ςφςτθμα μιασ χϊρασ. 

Δίχωσ αυτζσ τα κζρδθ κα εξαφανίηονταν και μαηί τουσ και θ ςυςςϊρευςθ κεφαλαίων. 

Μια οικονομία θ οποία παραμζνει ςτάςιμθ, ςτθν περίπτωςθ που δεν μπορεί να 

ςυςςωρεφςει τα χρειαηοφμενα κεφάλαια μζςω των αποταμιεφςεων τότε τα 

κεφάλαια κίνθςθσ εξαςφαλίηονται μζςω του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ 

(Raghavan, 2009).  

Συνεπϊσ οι περίοδοι τθσ άνκιςθσ εκδθλϊνονται ιδιαιτζρωσ από αφξθςθ τθσ 

ηιτθςθσ, αφξθςθ των τιμϊν και των ειςοδθμάτων. Η διαδικαςία όμωσ αυτι ςταμάτα 

ςε ζνα χρονικό ςθμείο κορφφωςθσ και ζπειτα ξεκινάει θ περίοδο τθσ φφεςθσ. 

Συνεπϊσ το αυξανόμενο επίπεδο τιμϊν αποκαρρφνει τισ περαιτζρω επενδφςεισ και ο 

ανταγωνιςμόσ ςυνκζτει ηθμίεσ. Πταν οι επιχειριςεισ αποπλθρϊνουν το χρζοσ τουσ ο 

αντιπλθκωριςμόσ επιταχφνεται και θ οικονομία οδεφει προσ τθν φφεςθ .Φαίνεται 

λοιπόν ότι κάκε περίοδοσ άνκιςθσ είναι απόκλιςθ από τθν ιςορροπία και κάκε 

περίοδοσ φφεςθσ επαναφορά ςε αυτιν, κακϊσ οι καινοτομίεσ είναι αυτζσ που 

διαταράςςουν τθν ιςορροπία (Raghavan, 2009). 

Σφμφωνα με τθ κεωρία των Κοινωνικϊν Δομϊν Συςςϊρευςθσ, που ανζπτυξε 

ο Gordon (1982) εννοείται το ςφνολο των θκϊν που υποκινοφν τισ ςχζςεισ μεταξφ 

επιχειρθματιϊν και εργαηομζνων, ςτθν οργάνωςθ τθσ εργαςιακισ διαδικαςίασ που 

είναι κυρίωσ υπεφκυνθ για το επίπεδο παραγωγικότθτασ και κερδοφορίασ. Η ζννοια 

των κοινωνικϊν δομϊν επεκτείνεται προκειμζνου να ςυμπεριλθφκοφν και οι 

ςυμφωνίεσ που ςυνάπτουν οι κυβερνιςεισ με τισ επιχειριςεισ, και οι κυβερνιςεισ 

μεταξφ τουσ ςε διεκνζσ επίπεδο. Ωςτόςο ςυνεχίηει ο Gordon ότι αυτζσ οι ςυμφωνίεσ 

δεν διαρκοφν εςαεί και ζτςι όταν πλζον δεν επιτελοφν τον ςκοπό τουσ ταυτόχρονα 

αρχίηει και θ κρίςθ. Ρρζπει, λοιπόν, να βρεκεί ζνα νζο κεςμικό πλαίςιο, ϊςτε να 

γίνουν νζεσ ςυμφωνίεσ, οι οποίεσ κα οδθγιςουν ςε μια νζα περίοδο άνκιςθσ.  

Το αρνθτικό αυτισ τθσ κεωρίασ ζχει να κάνει με τον εξωγενι χαρακτιρα των 

κεςμϊν, πράγμα που εξθγεί εξ ολοκλιρου τισ ςυςτθμικζσ κρίςεισ του καπιταλιςμοφ 

(Μαυρουδζασ, 1994). 
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Σφμφωνα, επίςθσ, με τθν Μαρξικι ι Μαρξιςτικι Ερμθνεία των Οικονομικϊν 

Κφκλων οι περιςςότεροι οικονομολόγοι ςτο παρελκόν είχαν υποςτθρίξει ότι θ 

ςυςςϊρευςθ του κεφαλαίου εξαρτάται από το ποςοςτό κζρδουσ. Η πτωτικι τάςθ 

που παρουςιάηει το ποςοςτό του κζρδουσ μακροχρόνια οδθγεί ςε οικονομικζσ 

κρίςεισ ςφμφωνα με τον Marx. Σφμφωνα με τον Marx θ φφςθ τθσ καπιταλιςτικισ 

διαδικαςίασ είναι προςανατολιςμζνθ ςτθν απόςπαςθ όςο το δυνατόν μεγαλφτερου 

κζρδουσ και επζκταςθ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ (Marx, 1968).  

Ο επιχειρθματίασ λοιπόν ζχει να αντιπαλζψει με δυο μζτωπα ταυτόχρονα. 

Στο πρϊτο μζτωπο ςυγκροφεται με τουσ εργαηόμενουσ, ϊςτε να κρατιςει τουσ 

μιςκοφσ ςτο χαμθλότερο δυνατό επίπεδο, ενϊ ταυτόχρονα προςπακεί τθν 

εντατικοποίθςθ τθσ εργαςίασ. (Poletayev, 1992). 

 

1.3.Πϊσ θ οικονομικι κρίςθ επιδρά ςτο δι εκνζσ περιβάλλον των επιχειριςεων 

Ο κόςμοσ ςτθν παγκοςμιοποιθμζνθ εκδοχι του αντανακλά τθν κινθτικότθτα του 

κεφαλαίου, τθσ εργαςίασ και των αγακϊν πζρα από τα εκνικά ςφνορα, εκφραςμζνθ 

μζςα από τθν επιχειρθματικι προςπάκεια τόςο των ανεπτυγμζνων όςο και των 

αναπτυςςόμενων χωρϊν.  

Η παγκόςμια οικονομικι κρίςθ, ςε μια εποχι θ οποία οδθγείται από τισ πολιτικζσ 

ιδιωτικοποιιςεων που εφαρμόηουν οι κυβερνιςεισ και από τισ πολιτικζσ προϊκθςθσ 

του επιχειρθματικοφ πνεφματοσ, μπορεί να παραςφρει ακόμα περιςςότερεσ 

αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι ςταςιμότθτα λόγω 

του ευάλωτου χαρακτιρα τουσ.  

Είναι γεγονόσ πωσ ο ςφγχρονοσ κόςμοσ ζχει γίνει ζνα ενιαίο ςφςτθμα και θ 

επιχειρθματικι ανάπτυξθ ςτισ αναδυόμενεσ οικονομίεσ κα υποςτοφν μεγάλο πλιγμα 

ςε πολφ ςφντομο χρονικό διάςτθμα εάν οι χϊρεσ αυτζσ δεν ακολουκιςουν ιςχυρζσ 

ςτρατθγικζσ, επίγνωςθ τθσ κατάςταςθσ, κατάρτιςθ, ςυνάμα με τθν ςυνεργαςία με τισ 

φτωχζσ και ευάλωτεσ χϊρεσ των οποίων οι οικονομίεσ κινδυνεφουν εξίςου από το 

παγκόςμιο οικονομικό κλίμα (Raghavan, 2009).  

Η επιχειρθματικότθτα ςε αυτζσ τισ χϊρεσ είναι αναγκαίο να λειτουργιςει  ωσ 

κινθτιρια δφναμθ, αφοφ υποςτθριχκεί από τισ αντίςτοιχεσ κυβερνιςεισ και τα 
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χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, ϊςτε οι αναπτυςςόμενεσ οικονομίεσ να ενιςχυκοφν 

προκειμζνου να παραμείνουν βιϊςιμεσ εντόσ οριςμζνων ορίων και πάνω από κάκε 

παγκόςμια οικονομικι κρίςθ (Kaufmann, 2010). 

Η ανάγκθ για τθν υποςτιριξθ και τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ 

εξακολουκεί να είναι ςθμαντικι ενόψει τθσ αυτο-προςανατολιςμζνθσ κίνθςθσ τθσ ςε 

δθμιουργία ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ, αναγνωρίηοντασ παράλλθλα ότι οι επιχειριςεισ 

ςυμπλθρϊνουν θ μία τθν άλλθ ςτο εςωτερικό τουσ, κακϊσ και ςτθ διεκνι αγορά. Με 

άλλα λόγια, θ ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ καλλιεργεί τθν ανάπτυξθ των 

εκνικϊν οικονομιϊν. 

 Κακϊσ οι νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ ενκαρρφνονται προσ αυτι τθν 

κατεφκυνςθ, οι ιδθ εγκατεςτθμζνεσ κα πρζπει να υποςτθριχκοφν ϊςτε να 

δθμιουργιςουν μια ιςχυρι εγχϊρια βάςθ για τθν πραγματοποίθςθ διαςυνοριακϊν 

ςυναλλαγϊν ςτθν ιδθ παγκοςμιοποιθμζνθ οικονομία.  

Κάκε παγκόςμια κρίςθ επθρεάηει αρνθτικά τα εγχειριματα των επιχειριςεων 

ςτθ διεκνι αγορά. Η ανάγκθ για τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθν 

υπζρβαςθ τυχόν παγκόςμιασ οικονομικισ κρίςθσ παραμζνει μια ανθςυχία τόςο ςτισ 

ανεπτυγμζνεσ όςο και τισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ του κόςμου ςιμερα. 

 

1.4. Οικονομικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα και επιπτϊςεισ ςτισ Επιχειριςεισ 

Σιμερα θ χϊρα μασ είναι αντιμζτωπθ με μια ουςιαςτικι οικονομικι φφεςθ θ 

απαρχι τθσ οποίασ εντοπίηεται ςτισ ΗΡΑ (Reinhart, 2008) ωσ χρθματοοικονομικι 

κρίςθ το 2007 και θ οποία ςτθν ςυνζχεια μετατράπθκε ςε μια παγκόςμια φφεςθ θ 

οποία αποτελεί απειλι για πολλζσ υπερχρεωμζνεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, μεταξφ των 

οποίων είναι και θ Ελλάδα.  

Το φαινόμενο τθσ οικονομικισ κρίςθσ είναι γνϊριμο ςε όλα τα άτομα 

μεμονωμζνα αλλά και ςτισ επιχειριςεισ, ανεξάρτθτα από το πόςο επθρεάηει τθν 

κακθμερινότθτα του κάκε ενόσ. Η οικονομικι αυτι κατάςταςθ επενεργεί άμεςα ςτθν 

ελλθνικι οικονομία, προβάλλοντασ τισ χρόνιεσ και διαρκρωτικζσ αδυναμίεσ τθσ και 
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ταυτόχρονα τισ βραχυχρόνιεσ επιπτϊςεισ, με τον τρόπο που αυτζσ ενςωματϊνονται 

ςτα ςτοιχεία εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ (Dolls, 2012). 

Η παγκόςμια οικονομικι κρίςθ ζχει προξενιςει ςοβαρι επιβράδυνςθ ςτον 

ρυκμό τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ ανάπτυξθσ. Αυτι θ επιβράδυνςθ μετρίαςε τθν 

ηιτθςθ για αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τα βιομθχανικά προϊόντα. Στθν πραγματικότθτα, 

οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα λειτουργοφν κάτω από ζντονθ πίεςθ για 

να προςαρμοςτοφν ςτισ καινοφργιεσ οικονομικζσ ςυνκικεσ. Τακτικά οι επιχειριςεισ 

αυτζσ είναι αναγκαςμζνεσ να μειϊςουν το κόςτοσ, να ανακεωριςουν τθν εταιρικι 

τουσ ςτρατθγικι, τισ επενδφςεισ και γενικότερα αποςκοποφν ςτθν αναδιάρκρωςθ 

των δραςτθριοτιτων τουσ (Ulrich,  Rogovsky & Lamotte, 2009). 

Η κρίςθ αποτελεί απειλι γενικότερα για τθ ηωι των επιχειριςεων και των 

δραςτθριοτιτων τουσ και καταςτρζφει τθν παραγωγικι τουσ ικανότθτα (Vergiliel Tuz, 

2004). Ρράγματι, οι επιπτϊςεισ ιταν εκτεταμζνεσ, ανεξάρτθτα από το μζγεκοσ τθσ 

βιομθχανίασ ι τθσ επιχείρθςθσ ι τθσ κζςθσ τθσ ςτθν αγορά. Ειδικότερα, θ κρίςθ που 

αντεπεξζρχονται οι ςθμερινζσ επιχειριςεισ ορίηεται ωσ μια απρόβλεπτθ ζνταςθ θ 

οποία απαιτεί γριγορθ αντίδραςθ και απειλεί τισ υπάρχουςεσ αξίεσ και τουσ ςτόχουσ 

τουσ, κακιςτϊντασ κακι τθν πρόλθψθ και τθν προςαρμογι των μεκόδων. 

(Özdevecioğlu , 2002). 

Αναλυτικά οι επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτον τομζα των 

επιχειριςεων παρακζτονται ςτο τρίτο κεφάλαιο τθσ παροφςθσ. 
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Κεφάλαιο 2 - Διεκνισ Επιχειρθματικότθτα 

 

2.1 Η Ζννοια τθσ Επιχειρθματικότθτασ 

Η ζννοια τθσ επιχειρθματικότθτασ κακιερϊκθκε για πρϊτθ φορά το 1700, 

ωςτόςο το περιεχόμενο και θ ερμθνεία τθσ ζχει εξελιχκεί ςε ςθμαντικό βακμό από 

τότε. Για πολλοφσ απλά ςθμαίνει το ξεκίνθμα μιασ νζασ επιχείρθςθσ. Ωςτόςο θ 

πλθκϊρα των οικονομολόγων και των ερευνθτϊν υποςτθρίηουν πωσ είναι κάτι πολφ 

περιςςότερο από αυτό (Drucker, 1985). Η επιχειρθματικότθτα μπορεί να αποτελζςει 

απάντθςθ ςτο διεκνϊσ παγκοςμοιοποιθμζνο οικονομικό περιβάλλον. Οι 

επιχειριςεισ ανταγωνίηονται ςτο να δθμιουργιςουν τισ πολιτικζσ, να 

δρομολογιςουν τισ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ που είναι ςυνεπείσ με τθ διαδικαςία τθσ 

παγκοςμιοποίθςθσ, να διορκϊςουν τισ όποιεσ δυςλειτουργίεσ των αγορϊν και να 

δθμιουργιςουν το κεςμικό πλαίςιο που ενιςχφει τθν εμπιςτοςφνθ, παράγει 

κοινωνικό κεφάλαιο, ενκαρρφνει και διευκολφνει τθν επιχειρθματικότθτα, 

δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ για περιςςότερεσ και ποιοτικά καλφτερεσ κζςεισ 

εργαςίασ, βελτιϊνει τισ δεξιότθτεσ των εργαηομζνων, δθμιουργεί περιςςότερεσ 

ευκαιρίεσ και ενιςχφει τθ ςυνοχι τθσ κοινωνίασ και τθν ποιότθτα ηωισ των πολιτϊν. 

Συνεπϊσ οι τάςεισ παγκοςμιοποίθςθσ τθσ ςθμερινισ οικονομίασ, ενκαρρφνουν τισ 

επιχειριςεισ ςτθν ανάπτυξθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τουσ και ςυνεπϊσ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ τουσ  (Χλζτςοσ, 2014). 

Για οριςμζνουσ ερευνθτζσ, ο επιχειρθματίασ είναι εκείνοσ ο οποίοσ είναι 

πρόκυμοσ να αναλάβει τον κίνδυνο μιασ νζασ επιχείρθςθσ από τθν ςτιγμι που 

υπάρχει ςθμαντικι ευκαιρία για κζρδοσ(Cohen, 2006; Ewing, 2005; Reynoldet, 1999; 

Reissetal, 2005). Άλλοι ορίηουν το ρόλο του επιχειρθματία ωσ ζνα καινοτόμο άτομο 

το οποίο εμπορεφεται και προωκεί τθν καινοτομία(Drucker, 1985). 

Ακόμα κάποιοι οικονομολόγοι λζνε ότι οι επιχειρθματίεσ αναπτφςςουν νζα 

προϊόντα ι διαδικαςίεσ τισ οποίεσ θ αγορά απαιτεί επί του παρόντοσ. Στον 20ο 

αιϊνα, ο οικονομολόγοσ Joseph Schumpeter (1883-1950) επικεντρϊκθκε ςτο πϊσ και 

το κατά πόςο οι επιχειρθματίεσ ςχετίηονται με τθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ και 

τθσ αλλαγισ ςτα δρϊμενα του επιχειρθματικοφ τομζα ςτθν Ελλάδα. Ο εν λόγω 
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οικονομολόγοσ χαρακτιριςε και είδε τθν ζννοια τθσ επιχειρθματικότθτα ωσ μια 

δφναμθ, όπωσ χαρακτθριςτικά αναφζρει «δθμιουργικισ καταςτροφισ». Ο 

επιχειρθματίασ προωκεί προσ τα ζξω «νζουσ ςυνδυαςμοφσ» βοθκϊντασ τθν 

αποκατάςταςθ και τον εκςυγχρονιςμό παλιϊν και ξεπεραςμζνων προϊόντων και 

υπθρεςιϊν και δθμιουργεί τρόπουσ και μζςα προκειμζνου να ιδρυκοφν εκ νζου 

επιχειριςεισ (Bygrave, 2004). 

Οι περιςςότεροι οικονομολόγοι ςυμφωνοφν πωσ θ επιχειρθματικότθτα είναι 

ζνα απαραίτθτο ςυςτατικό για τθν τόνωςθ και τθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ και τθσ 

απαςχόλθςθσ ςε όλεσ τισ κοινωνίεσ. Στον αναπτυςςόμενο κόςμο, οι επιτυχείσ 

επιχειριςεισ μικροφ και μεςαίου μεγζκουσ αποτελοφν τουσ βαςικοφσ κινθτιρεσ 

δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ, ειςοδιματοσ και ανάπτυξθσ και οδθγοφν ςε μείωςθ 

τθσ φτϊχειασ. Ωσ εκ τοφτου, θ κυβζρνθςθ κάκε χϊρασ κα πρζπει να υποςτθρίηει τθν 

επιχειρθματικότθτα και να τθν προωκεί ωσ μια κρίςιμθ ςτρατθγικι για τθν 

οικονομικι ανάπτυξθ(Allen, 2013). 

Η Συμβουλευτικι Επιτροπι Επιχειριςεων και Βιομθχανίασ του Οργανιςμοφ 

για τθν Οικονομικι Συνεργαςία και Ανάπτυξθ (ΟΟΣΑ), διλωςε το 2003, ότι «Οι 

πολιτικζσ για τθν προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ είναι ουςιαςτικισ ςθμαςίασ 

για τθ δθμιουργία κζςεων εργαςίασ και οικονομικισ ανάπτυξθσ. Οι κυβερνιςεισ 

πρζπει να παρζχουν κίνθτρα που κα ενκαρρφνουν τουσ επιχειρθματίεσ να 

διακινδυνεφςουν τθν προςπάκεια δθμιουργίασ νζων επιχειριςεων. Μεταξφ αυτϊν 

είναι και οι νόμοι για τθν επιβολι δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ και τθν προϊκθςθ ενόσ 

ανταγωνιςτικοφ ςυςτιματοσ αγοράσ». 

Η κουλτοφρα μιασ ςυγκεκριμζνθσ κοινωνίασ, επίςθσ, μπορεί να επθρεάςει τον 

τρόπο με τον οποίο θ επιχειρθματικότθτα υπάρχει και αναπτφςςεται μζςα ςε αυτι. 

Τα διαφορετικά επίπεδα τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτισ διάφορεσ κοινωνίεσ μπορεί να 

προζλκουν από τισ πολιτιςτικζσ διαφορζσ που κάνουν τθν επιχειρθματικότθτα 

περιςςότερο ι λιγότερο επιβραβεφςιμθ προςωπικά. Μια κοινωνία θ οποία αποδίδει 

υψθλότερθ κζςθ ςε εκείνουσ που βρίςκονται ςτθν κορυφι τθσ ιεραρχίασ των 

επιχειριςεων ι εκείνουσ που ζχουν επαγγελματικι εμπειρία μπορεί να αποκαρρφνει 

τθν επιχειρθματικότθτα. Μια κουλτοφρα ι πολιτικι που αποδίδει φψιςτθ ςθμαςία 
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ςτα αυτοδθμιοφργθτα άτομα είναι πιο πικανό να ενκαρρφνει τθν 

επιχειρθματικότθτα(Zoltan, 2006). 

Πςο αφορά τον οριςμό τθσ ζννοιασ τθσ επιχειρθματικότθτασ φαίνεται πωσ 

δεν υπάρχει κακολικά αποδεκτόσ οριςμόσ τθσ. Φαίνεται να υπάρχει ςυμφωνία, 

ωςτόςο ότι θ επιχειρθματικότθτα αφορά τθ δθμιουργία κάτι νζου (Reynoldsetal 

2005). Οριςμζνοι ςυγγραφείσ ζχουν υποςτθρίξει ότι θ επιχειρθματικότθτα είναι ςτθν 

ουςία «θ δθμιουργία νζων οργανϊςεων» (Gartner, 1988). Ο οριςμοί τθσ διεκνοφσ 

επιχειρθματικότθτασ που παρζχονται παραπάνω εςτιάηουν ςτθν επιχειρθματικότθτα 

από τθν άποψθ των ευκαιριϊν τθσ αναγνϊριςθσ και τθσ εκμετάλλευςθσ τουσ.  

Η άποψθ ότι θ επιχειρθματικότθτα αναπτφςςεται ωσ επιδίωξθ ευκαιριϊν ζχει 

τισ ρίηεσ τθσ ςτθν Kirzner(1979) και ζχει επιςθμανκεί και ςε πιο πρόςφατθ ζρευνα 

τθσ επιχειρθματικότθτασ (ShaneκαιVenkataraman, 2000). 

Ροτζ ξανά ςτο παρελκόν, οι επιχειριςεισ και οι οργανιςμοί δεν είχαν τόςεσ 

πολλζσ ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ και μεγζκυνςθσ ςε διεκνζσ επίπεδο, όςεσ ζχουν ςιμερα 

εν ζτθ 2014. Ραρατθρείται μια μετατόπιςθ των επενδφςεων των επιχειριςεων από 

τισ άλλοτε ελεγχόμενεσ οικονομίεσ των χωρϊν ςτισ περιςςότερο προςανατολιςμζνεσ 

ςτθν αγορά.  

 

2.2.Σί είναι θ διεκνισ επιχειρθματικότθτα 

Η ζννοια τθσ Διεκνοφσ Επιχειρθματικότθτασ αποτελεί ζναν ςθμαίνων 

παράγοντα, ο οποίοσ ζχει αςκιςει ςθμαντικι επίδραςθ ςτον τρόπο και τα μζςα με τα 

οποία οι άνκρωποι επεκτείνουν τον διεκνι προςανατολιςμό τουσ.  

Η κατεφκυνςθ των επιχειριςεων και οργανιςμϊν ςτθν διεκνι αγορά 

αναφζρεται ςτθν διάκεςθ τουσ να παρζχουν αξία ςτουσ πελάτεσ τθσ και 

καταναλωτζσ τθσ ςτισ αγορζσ του εξωτερικοφ, ικανοποιϊντασ κατά αυτό τον τρόπο 

τισ ανάγκεσ τουσ. Συνδζεται δε με άμεςο τρόπο με τισ αξίεσ και τα «πιςτεφω» του 

οργανιςμοφ και κατ' ακολουκία κεωρείται χαρακτθριςτικό γνϊριςμα τθσ 

οργανωτικισ τθσ κουλτοφρασ. 

Τα κυριότερα κίνθτρα τα οποία οδθγοφν μια επιχείρθςθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

διεκνοφσ επιχειρθματικότθτασ είναι θ απόκτθςθ καινοφργιων και μεγαλφτερων 
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μεριδίων αγοράσ, θ μεγζκυνςθ των πωλιςεων ,θ εκμετάλλευςθ των παρεχόμενων 

ευκαιριϊν που προκφπτουν από το άνοιγμα ςτισ νζεσ διεκνείσ αγορζσ, θ δθμιουργία 

γοιτρου για όςεσ χϊρεσ κάνουν τθν επιλογι προσ τθν διεκνοποίθςθ των 

δραςτθριοτιτων τουσ, θ κεμελίωςθ και παγίωςθ ενόσ βιϊςιμου ανταγωνιςτικοφ 

πλεονεκτιματοσ, θ εκμετάλλευςθ πιο ςυμφερουςϊν ςυνκθκϊν πάςθσ φφςθσ όπωσ 

πολιτικϊν, επιχειρθματικϊν, κεςμικϊν, εργαςίασ, κτλ. οι οποίεσ υπάρχουν ςε ξζνεσ 

χϊρεσ  (Rundh, 2003).  

 Το μζγεκοσ των παγκόςμιων αγορϊν κάνει το διεκνι προςανατολιςμό 

ιδιαίτερα ελκυςτικό για τθν μικρομεςαία επιχείρθςθ, τόςο από άποψθ κάλυψθσ 

κόςτουσ ανάπτυξθσ και παραγωγισ εξαιρετικά ανταγωνιςτικϊν προϊόντων, όςο και 

από άποψθ νοοτροπίασ, λόγω τθσ μεγάλθσ ανομοιομορφίασ και ποικιλίασ που 

ςυναντάται. Βζβαια το ποφ και ποιζσ είναι αυτζσ οι αγορζσ και πϊσ κα 

προςεγγιςκοφν, είναι κζμα κατάςτρωςθσ τθσ κατάλλθλθσ ςτρατθγικισ. Η εςωτερικι 

μασ αγορά είναι θ διεκνισ αγορά κάποιου άλλου. Ή πρζπει να φτιάχνουμε προϊόντα 

για τθ διεκνι αγορά ι δεν πρζπει να τα φτιάχνουμε κακόλου. Κάπου αλλοφ κάποια 

επιχείρθςθ βγάηει ζνα καλφτερο προϊόν που δεν χρειάηεται καν να είναι 

ριηοςπαςτικό. Μπορεί να είναι κάτι πιο καλοςχεδιαςμζνο, να καλφπτει κάποιεσ 

ανάγκεσ καλφτερα ι να προβλζπει άλλεσ ανάγκεσ καλφτερα  (Rundh, 2003). 

Οι εταιρείεσ ειςζρχονται ςε νζεσ αγορζσ του εξωτερικοφ για ποικίλουσ λόγουσ, 

όπωσ προσ ανταπόκριςθ ςτισ νζεσ ευκαιρίεσ. Οι ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτο 

εςωτερικό τθσ επιχείρθςθσ- πόροι, παραγωγικζσ δυνατότθτεσ, ανκρϊπινο δυναμικό- 

είναι ςυνικωσ μεγαλφτερθσ ςθμαςίασ από τισ εξωγενείσ ςυνκικεσ, όπωσ θ κζςθ τθσ 

επιχείρθςθσ ςτον κλάδο τθσ. Και είναι πιο εφκολο για μια επιχείρθςθ να αναγνωρίςει 

τα δυνατά τθσ ςθμεία και να τα αξιοποιιςει, από το να αναηθτιςει ςθμεία 

αναγνϊριςθσ· ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα- ςε ςχζςθ με τον ανταγωνιςμό (Dhungana, 

2011). 

Κάκε επιχείρθςθ, λοιπόν, ζχει διαφορετικά κίνθτρα που τθν ωκοφν ςτθν 

απόφαςθ να ςτραφεί ςε αγορζσ του εξωτερικοφ. Tα κίνθτρα αυτά μποροφμε να τα 

χωρίςουμε ςε δφο κατθγορίεσ: ζλξθ (ενεργθτικά κίνθτρα) και ϊκθςθ (πακθτικά 

κίνθτρα) για διεκνείσ δραςτθριότθτεσ. Ζχουμε δθλαδι από τθν μια μεριά ερεκίςματα 

που διευκολφνουν και δθμιουργοφν ζλξθ για διεκνείσ ςυνεργαςίεσ και από τθν άλλθ. 
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καταςτάςεισ που δθμιουργοφν τθν ανάγκθ και εξωκοφν ςε διεκνείσ ςυνεργαςίεσ 

(Rundh, 2003). 

 

2.3 Μοντζλα διεκνοφσ επιχειρθματικότθτασ 

Η ζννοια του «πζρα από τα εκνικά ςφνορα» ςτον οριςμό τθσ διεκνοφσ 

επιχειρθματικότθτασ αναφζρεται είτε ςε ςυγκρίςεισ μεταξφ χωρϊν ι ςτθν 

οργανωτικι ςυμπεριφορά πζρα από τα ςφνορα, δθλαδι τθ διαςυνοριακι 

επιχειρθματικότθτα (Oviatt και McDougall, 2005).  

Η διαςυνοριακι επιχειρθματικότθτα περιλαμβάνει το νζο εγχείρθμα τθσ 

διεκνοποίθςθσ γενικά (McDougall, 1989) αλλά και τθσ διεκνοποίθςθσ των 

μικρομεςαίων επιχειριςεων (Lu και Beamish, 2001). 

Πςον αφορά τθ διεκνοποίθςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων, είναι 

ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί οριςμοί για τισ 

μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. Οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ ςυνικωσ ορίηονται από το 

μζγεκοσ τουσ ςε ςχζςθ με τον αρικμό των εργαηομζνων. 

Στθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, για παράδειγμα, οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ 

ορίηονται ωσ οι επιχειριςεισ που απαςχολοφν ζωσ 250 εργαηόμενουσ και ςτισ 

Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ περιλαμβάνουν τισ επιχειριςεισ με 

ζωσ 500 εργαηόμενουσ. Πςον αφορά τισ νζεσ διεκνοποιθμζνεσ επιχείρθςεσ αυτζσ 

πλζον αναφζρονται με τον όρο «διεκνείσ νζεσ επιχειριςεισ» (IΝVS) (Oviatt και 

McDougall , 1994) ι «Διεκνοποιθμζνεσ Επιχειριςεισ». 

Αρχικά, οι κεωρίεσ διεκνοποίθςθσ αναπτφχκθκαν για να εξθγιςουν γιατί τα 

εμπορικά ζκνθ διεξάγουν εμπόριο, όπωσ ιταν θ κεωρία του απόλυτου 

πλεονεκτιματοσ (Smith, 1776), θ κεωρία του ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ (Richardo, 

1817) και το Hekscher-Ohlin μοντζλο (Ohlin, 1933). Από το 1960 διάφορεσ κεωρίεσ 

ζχουν εμφανιςτεί για να εξθγιςουν γιατί οι επιχειριςεισ διεκνοποιοφνται. Επιρροι 

ςτον τομζα αυτό ζχουν αςκιςει ιδιαίτερα και οι κεωρίεσ των μονοπωλιακϊν 

πλεονεκτθμάτων(Caves, 1971; Hymer, 1976), θ κεωρία κφκλου ηωισ του προϊόντοσ 

(Vernon, 1966), θ οικονομικι κεωρία του κόςτουσ των ςυναλλαγϊν (Williamson, 

1975) και το εκλεκτικό παράδειγμα για τθ διεκνι παραγωγι (Dunning, 1981). Αυτζσ 
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οι κεωρίεσ κυρίωσ αναπτφχκθκαν για να εξθγιςουν γιατί μια μεγάλθ επιχείρθςθ 

επιχειρεί να διεκνοποιθκεί.  

Ριο πρόςφατα, οι περιςςότερεσ μελζτεσ που ζχουν πραγματοποιθκεί 

επικεντρϊκθκαν ςτο να εξθγιςουν και να κατανοιςουν τθν διαδικαςία μζςω τθσ 

οποίασ οι επιχειριςεισ διεκνοποιοφνται (Johanson και Vahlne, 1977, 1990) κακϊσ 

επίςθσ μζςω τθσ οποίασ ςχθματίηονται νζεσ διεκνείσ επιχειριςεισ (Oviatt και 

McDougall, 1994). Πςο αφορά τθν ζννοια τθσ διεκνοποίθςθσ, πολλοί από τουσ 

υπάρχοντεσ οριςμοφσ καλφπτουμε μόνο μία από αυτζσ τισ πτυχζσ τθσ διεκνοποίθςθσ.  

Ζνασ οριςμόσ που χρθςιμοποιείται ευρζωσ τα τελευταία χρόνια (Coviello και 

McAuley, 1999) είναι ζνασ οριςμόσ που αναπτφχκθκε από τον Beamish(1990). Ο 

οριςμόσ αυτόσ ζχει το πλεονζκτθμα ότι ςυμπεριλαμβάνει διάφορεσ πτυχζσ τθσ 

διεκνοποίθςθσ. 

 Ο Beamish ορίηει τθν διεκνοποίθςθ ωσ « τθν διαδικαςία με τθν οποία οι 

επιχειριςεισ κζλουν να αυξιςουν τθν ευαιςκθτοποίθςθ τουσ για τθν άμεςθ και 

ζμμεςθ επιρροι τουσ ςτισ διεκνείσ ςυναλλαγζσ για το μζλλον τουσ, και ταυτόχρονα 

να εγκακίςτανται και να πραγματοποιοφν ςυναλλαγζσ με άλλεσ χϊρεσ» (Beamish 

1990). 

Η διεκνισ επιχειρθματικότθτα ζχει αναδειχκεί ωσ ζνα ξεχωριςτόσ τομζασ 

ζρευνασ κατά τισ τελευταίεσ δφο δεκαετίεσ και ξεκίνθςε με ζνα ενδιαφζρον για τθ 

διαςυνοριακι επιχειρθματικότθτα, ιδίωσ ςτθν διεκνοποίθςθ νζων επιχειριςεων 

(McDougall, 1989), αλλά περιλαμβάνει επίςθσ και τθ διεκνοποίθςθ των 

μικρομεςαίων επιχειριςεων (Lu και Beamish, 2001).  

 Εκτόσ από τθ διαςυνοριακι επιχειρθματικότθτα διεκνοφσ 

επιχειρθματικότθτασ περιλαμβάνει επίςθσ τθ μελζτθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςε 

πολλζσ χϊρεσ (Coviello και Jones, 2004, Oviatt και McDougall, 2005). 

Η διεκνισ επιχειρθματικότθτα είναι ζνα πεδίο με πολλαπλά χαρακτθριςτικά 

που ςτθρίηεται ςτισ κεωρθτικζσ βάςεισ των διεκνϊν επιχειριςεων και τθσ 

επιχειρθματικότθτασ.  

Η διεκνισ επιχειρθματικι ζρευνα, θ οποία επικεντρϊνεται ςτθ διεκνοποίθςθ 

τθσ επιχείρθςθσ πρζπει να κυριαρχείται από τθν ζρευνα για τισ μεγάλεσ πολυεκνικζσ 
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επιχειριςεισ, αλλά τϊρα δίνει εξίςου ουςιαςτικι ςθμαςία και ςτισ μικρομεςαίεσ 

επιχειριςεισ και τισ νζεσ διεκνοποιθμζνεσ επιχείρθςεσ.  

Η ζρευνα για τθν επιχειρθματικότθτα θ οποία επικεντρϊνεται ςτισ μικρζσ 

επιχειριςεισ και τθν επιχειρθματικότθτα που αυτζσ αναπτφςςουν ζχει τθν τάςθ να 

αποδίδει ελάχιςτθ προςοχι ςτισ διαςυνοριακζσ δραςτθριότθτεσ (ACS και Yeung, 

1999).  

Το πεδίο τθσ διεκνοφσ επιχειρθματικότθτασ ζχει μελετθκεί από διάφορουσ 

κλάδουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των οικονομικϊν, τθσ ψυχολογίασ, τθσ 

κοινωνιολογίασ και των επιχειριςεων, του μάρκετινγκ, τθσ χρθματοδότθςθσ και τθσ 

ςτρατθγικισ διαχείριςθσ (Oviatt και McDougall, 2005). 

Η οικονομικι ζρευνα που αςχολείται με τθν επιχειρθματικότθτα 

επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτθν οικονομικι ςθμαςία και αξία τθσ επιχειρθματικότθτασ, 

εξθγϊντασ τθν απόφαςθ των ατόμων να ειςζλκουν ςε αυτι ι τουλάχιςτον να τθν 

επιδιϊξουν (Parker, 2004; VanStel, 2006; Wennekers, 2006). Αυτό το είδοσ τθσ 

ζρευνασ γενικά δεν λαμβάνει υπόψθ του διαςυνοριακζσ δραςτθριότθτεσ.  

Η διεκνισ οικονομικι ζρευνα επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτθ μελζτθ τθσ ροισ των 

αγακϊν, υπθρεςιϊν και κεφαλαίων ςε μακρο-επίπεδο και δίνει προςοχι ςτθν 

διεκνοποίθςθ ςε μικρο-επίπεδο (Οικονομικι των Επιχειριςεων), κυρίωσ με ζμφαςθ 

ςτισ πολυεκνικζσ επιχειριςεισ (Brakmanetal, 2006).  

Η διαςυνοριακι επιχειρθματικότθτα κα μποροφςε να προςελκφςει το 

ενδιαφζρον για τουσ οικονομικοφσ ερευνθτζσ που ενδιαφζρονται για τθν 

επιχειρθματικότθτα, λόγω τθσ δθμιουργίασ αξίασ ςτο ρόλο ςτο πλαίςιο των εκνικϊν 

οικονομιϊν και κα μποροφςε να είναι ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ για τθ διεκνι οικονομικι 

ζρευνα με δεδομζνθ τθν αυξθμζνθ ςυμμετοχι των μικρϊν και νζων επιχειριςεων 

ςτθ διεκνι οικονομία. 

Διάφορα κεωρθτικά μοντζλα ζχουν αναπτυχκεί για να δϊςουν απάντθςθ ςτο 

ερϊτθμα πϊσ επιλζγουν οι επιχειριςεισ τισ γεωγραφικζσ περιοχζσ - χϊρεσ που κα 

δραςτθριοποιθκοφν. Τα μοντζλα αυτά είναι τα εξισ (Oviatt&McDougall, 1995): 

[1] Θεωρία των ςταδίων (stages strategy) Ρρόκειται για τθν πλζον διαδεδομζνθ 

κεωρθτικι προςζγγιςθ, θ οποία διαχωρίηει κάκε προςπάκεια επζκταςθσ τθσ 

δράςθσ μιασ επιχείρθςθσ ςε ςτάδια. Το βαςικό κριτιριο που χρθςιμοποιείται 
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κατά τθν προςζγγιςθ αυτι είναι ο βακμόσ δζςμευςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Κάκε 

ενζργεια τθσ επιχείρθςθσ ερμθνεφεται ωσ μια αντίδραςθ ςε κάποιο ερζκιςμα 

που δζχεται από το εξωτερικό τθσ περιβάλλον. Με αυτι τθ λογικι, θ απαρχι 

των δραςτθριοτιτων τθσ επιχείρθςθσ ςτο εξωτερικό χαρακτθρίηεται από μια 

μθδενικι δζςμευςθ τθσ, μια πακθτικι ςτάςθ απλισ εξαγωγικισ δράςθσ.  

[2] Μοντζλο διεκνοποίθςθσ τθσ Ουψάλασ (Uppsala internationalization model) 

Ρρόκειται για ζνα ςυμπεριφορικό μοντζλο που το εννοιολογικό του πλαίςιο 

ςτθρίηεται ςτθ κεωρία ςυμπεριφοράσ και ανάπτυξθσ τθσ επιχείρθςθσ. 

Σφμφωνα με αυτό, θ επιχείρθςθ προχωρά ςε όλο και μεγαλφτερεσ δεςμεφςεισ 

ςτισ αγορζσ εξωτερικοφ, κακϊσ μεγαλϊνουν θ εμπειρία και οι γνϊςεισ τθσ 

αναφορικά με τισ αγορζσ αυτζσ. Η ςειρά επζκταςθσ τθσ επιχείρθςθσ ςε νζεσ 

αγορζσ προβλζπεται ςφμφωνα με το μοντζλο από τθν «πραγματικι» τουσ 

απόςταςθ από τθ μθτρικι χϊρα. Η πραγματικι απόςταςθ είναι διαφορετικι 

από τθ γεωγραφικι και ορίηεται ωσ θ δυςκολία ροισ τθσ πλθροφόρθςθσ 

μεταξφ των χωρϊν, και ειδικότερα ο βακμόσ διαφοροποίθςθσ του πολιτικοφ, 

πολιτιςτικοφ, οικονομικοφ, νομικοφ πλαιςίου, οι διαφορζσ ςτο επίπεδο 

ανάπτυξθσ και ςτθ γενικότερθ κουλτοφρα του επιχειρείν . Η πραγματικι 

απόςταςθ αυξάνει το αντιλαμβανόμενο ρίςκο των δραςτθριοτιτων ςτθν ξζνθ 

αγορά. Για το λόγο αυτό, οι επιχειριςεισ τείνουν να επεκτείνονται ςτο 

εξωτερικό ξεκινϊντασ από πραγματικά κοντινζσ αγορζσ και ςυνεχίηοντασ ςε πιο 

απομακρυςμζνεσ. 

[3] Θεωρία τθσ ολιγοπωλιακισ αντίδραςθσ. Η κεωρία αυτι υποςτθρίηει ότι οι 

επιχειριςεισ ευκυγραμμίηονται με τθ δραςτθριότθτα των θγετικϊν 

επιχειριςεων του κλάδου και ςυνικωσ, μιμοφνται τθ ςτρατθγικι τουσ ςτθν 

προςπάκεια τουσ να διειςδφςουν ςτθ διεκνι αγορά. Το κεωρθτικό αυτό 

μοντζλο μοιάηει με τθ κεωρία τθσ ανταγωνιςτικισ ςυμπεριφοράσ ςτο πεδίο τθσ 

ςτρατθγικισ διοίκθςθσ. Ζτςι, οι επιχειριςεισ κζλουν να είναι όμοιεσ με τισ 

υπόλοιπεσ του κλάδου για να μειϊςουν το ρίςκο. Θα κερδίςουν από τθ 

διεκνοποίθςθ αν κερδίςουν και οι υπόλοιποι και αντίςτροφα.  

[4] Θεωρία του εκλεκτικοφ υποδείγματοσ (eclectic paradigm) Η κεωρία αυτι 

αναπτφχκθκε από τον Dunning. Αυτι τθ ςτιγμι είναι ίςωσ θ πλζον αποδεκτι 

κεωρία διεκνοποίθςθσ τθσ ςτρατθγικισ των επιχειριςεων. Στθρίηεται ςτθν 
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οικονομικι ςχολι ςκζψθσ, με τθν ζννοια ότι κεωρεί τθν επιχείρθςθ πλιρωσ 

ενθμερωμζνθ ωσ προσ τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτισ διεκνείσ αγορζσ. Το 

μοντζλο του εκλεκτικοφ υποδείγματοσ (OLI) επιχειρεί να εξθγιςει τθ 

διαδικαςία διείςδυςθσ τθσ επιχείρθςθσ ςτισ διεκνείσ αγορζσ μζχρι τθν πλιρθ 

παραγωγι ςε χϊρα του εξωτερικοφ. Το μοντζλο προβλζπει ότι θ 

δραςτθριότθτα τθσ πολυεκνικισ επιχείρθςθσ κα επικεντρωκεί ςτθ χϊρα με τον 

καλφτερο ςυνδυαςμό αυτϊν των τριϊν κατθγοριϊν πλεονεκτθμάτων. 
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Κεφάλαιο 3 – Ελλάδα 

 

3.1. Η οικονομικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα 

Γενικά μιλϊντασ, ςτο πρϊτο εξάμθνο του 2008 θ Ελλάδα κατζγραψε 

ανάπτυξθ φψουσ 3,5% θ οποία ιταν μεγαλφτερθ ςυγκριτικά με εκείνθ τθσ 

ευρωηϊνθσ που ανερχόταν ςτο 1.8%(ΙΜF, 2012). Ωςτόςο ζνα χρόνο μετά, τον Μάιο 

του 2009, το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο (ΔΝΤ) κατόπιν εκτίμθςθσ τθσ αρμόδιασ 

αποςτολισ του οργανιςμοφ, ζκεςε τθν Ελλάδα ςε επιφυλακι, γιατί παρά τθν 

ανκεκτικότθτα που είχε παρουςιάςει ςτθν ζνταςθ τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ 

κρίςθσ οι εκτιμιςεισ αυτζσ ζδειχναν ότι θ χϊρα ειςερχόταν ςε περίοδο φφεςθσ (ΙΜF, 

2013a).  

 

3.1.1. Αίτια 

Η διάδοςθ τθσ κρίςθσ ςτθ ηϊνθ του ευρϊ τελικά δε κα άφθνε ανζπαφθ τθν 

ελλθνικι οικονομία. Από τθν άλλθ θ ελλθνικι οικονομία από μόνθ τθσ είχε 

παρουςιάςει κακοριςμζνεσ αδυναμίεσ όπωσ ιταν κατά κφριο λόγο το υψθλό 

δθμόςιο χρζοσ, οι περιοριςμζνου εφρουσ μεταρρυκμίςεισ, οι διαρκρωτικζσ 

ακαμψίεσ, οι ψθλζσ τιμζσ και το αυξθμζνο κόςτοσ εργαςίασ, οι οποίεσ δεν κα τθσ 

επζτρεπαν τθν αποφυγι επίδραςθσ τθσ ευρωπαϊκισ κρίςθσ επάνω τθσ.  

 

3.1.1.1.Οικονομικά 

Το ζλλειμμα ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ απαρτίηει 

ενδεχομζνωσ τθ κεμελιϊδθ υπολανκάνουςα αιτία τθσ ελλθνικισ κρίςθσ. Διετζλεςε 

τθν βαςικι αιτία τθσ αποτυχίασ ενόσ υποδείγματοσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ, 

ςτθριγμζνου ςτθ μεγζκυνςθ τθσ εςωτερικισ ηιτθςθσ, τόςο του δθμόςιου, όςου και 

του ιδιωτικοφ τομζα τθσ οικονομίασ, αμφότερων χρθματοδοτοφμενων από τον 

εξωτερικό δανειςμό.  

Σφμφωνα με τον Ραγκόςμιο Οργανιςμό Ανταγωνιςτικότθτασ, θ 

ανταγωνιςτικότθτα τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ, ο οποίοσ καταγράφει ςε ετιςια βάςθ 

τθν ανταγωνιςτικότθτα 60 οικονομικϊν μεταξφ αυτϊν και θ Ελλάδα, ςε μζγιςτθ 



24 

 

κλίμακα το 100, θ χϊρα μασ ςυγκεντρϊνει βακμολογία 54 και κατατάςςεται 57θ 

μεταξφ των 60 χωρϊν κατά το 2014, όπωσ βλζπουμε και ςτον Διάγραμμα 1. Ωςτόςο 

θ κατάταξθ τθσ αυξικθκε ςτθν 50θ κζςθ κατά το 2015. 

 

Διάγραμμα 1: Κατάταξθ Ανταγωνιςτικότθτασ Ελλθνικισ Οικονομίασ Μεταξφ 

60 χωρϊν 

 

Ρθγι: WORLD COMPETITIVENESS CENTER (WCC) 

 

Ταυτόχρονα, ςε μία ςχζςθ ςυνεχοφσ αλλθλοτροφοδότθςθσ, το αποτυχθμζνο 

υπόδειγμα μεγζκυνςθσ επιδείνωνε περαιτζρω τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ 
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οικονομίασ, κακϊσ θ υπερβάλλουςα ηιτθςθ κατεφκυνε ςε ζνα ςπιράλ ςυνεχϊν 

αυξιςεων μιςκϊν και τιμϊν. Το ζλλειμμα ανταγωνιςτικότθτασ αντικατοπτριηόταν ςε 

πολλζσ οικονομικζσ μεταβλθτζσ, μία από τισ οποίεσ ιταν τα τεράςτια εξωτερικά 

ελλείμματα, θ ςυςςϊρευςθ των οποίων δθμιοφργθςε μεγάλο εξωτερικό χρζοσ (IMF, 

2014).  

Το επακόλουκο αυτισ τθσ διαδικαςίασ, το οποίο βαςίςτθκε ςτον δανειςμό, 

ιταν θ απϊλεια προςζγγιςθσ τθσ χϊρασ ςτισ διεκνείσ αγορζσ για τθ χρθματοδότθςθ 

Δθμοςίου και ιδιωτϊν ςτισ αρχζσ του 2010 και θ προςφυγι ςτθ χρθματοδοτικι 

ςτιριξθ των επίςθμων πιςτωτϊν, ΕΕ, ΕΚΤ και ΔΝΤ. Κατά ακολουκία, το Ρρόγραμμα 

Ρροςαρμογισ το οποίο ςυνομολογικθκε και είχε ωσ βαςικό ςκοπό τθ 

δθμοςιονομικι εξυγίανςθ, ζκεςε τθν αποκατάςταςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ ωσ 

δεφτερο πυλϊνα παρόμοιασ προτεραιότθτασ.  

Στθ ςυνζχεια, το 2012, με το δεφτερο Ρρόγραμμα, θ ανταγωνιςτικότθτα 

κζρδιςε μεγαλφτερθ προτεραιότθτα, κακϊσ ςταδιακά άρχιςε να γίνεται ευρζωσ 

αποδεκτό πωσ θ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, με βιϊςιμο τρόπο, απαρτίηει τθν 

βαςικι προχπόκεςθ για τθν επιςτροφι ςε υγιείσ ρυκμοφσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ 

και επομζνωσ είναι αναγκαία για τθ μείωςθ του λόγου του δθμόςιου και του 

εξωτερικοφ χρζουσ προσ το ΑΕΡ. Ανταγωνιςτικότθτα, με τον ευρφτερο δυνατό 

οριςμό, είναι το ςφνολο των παραμζτρων οι οποίεσ επθρεάηουν τθ δυνατότθτα μιασ 

οικονομίασ να εξάγει αγακά και υπθρεςίεσ μεγαλφτερθσ προςτικζμενθσ αξίασ από 

όςα ειςάγει, και επομζνωσ να αυξάνει το προϊόν τθσ χωρίσ να ςυςςωρεφει μθ 

βιϊςιμα εξωτερικά ελλείμματα. Ο οριςμόσ ο οποίοσ υιοκετικθκε από τουσ 

επίςθμουσ δανειςτζσ, όμωσ, δεν ιταν τόςο διαςταλτικόσ (IMF, 2014).  

Η ζμφαςθ δόκθκε ςτθ μζτρθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ ωσ προσ τισ τιμζσ, 

ιτοι το επίπεδο τθσ πραγματικισ ιςοτιμίασ βαςιςμζνθσ, είτε ςτο Μοναδιαίο Κόςτοσ 

Εργαςίασ (ΜΚΕ), είτε ςτον Δείκτθ Τιμϊν Καταναλωτι (ΔΤΚ). Ωσ αποτζλεςμα, μπικαν 

ςε δεφτερθ μοίρα οι παράγοντεσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ ποιότθτασ, κακϊσ και τα 

δομικά και διαρκρωτικά χαρακτθριςτικά τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, πολλά από τα 

οποία επθρεάηουν βλαπτικά τθν ικανότθτά τθσ να παράγει ανταγωνιςτικά. Αρκετά 

από τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά δεν περιελιφκθςαν ςτα ορόςθμα του 

Ρρογράμματοσ και θ υςτζρθςι τουσ μόνον ζμμεςα επιχειρικθκε να αντιμετωπιςτεί 
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από τθ ςυνολικι ατηζντα των μεταρρυκμίςεων, αρκετζσ εκ των οποίων ςιωπθρϊσ 

μετατζκθκαν χρονικά. Πμωσ, αυτά ακριβϊσ τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά είναι και τα 

κριςιμότερα για τθν ανταγωνιςτικότθτα και τθν επίτευξθ υγιϊν ρυκμϊν ανάπτυξθσ 

μακροπρόκεςμα. 

Επιπλζον τα ςτοιχεία τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ζδειχναν ότι θ ανάπτυξθ τθσ 

χϊρασ ςτο 2008 βαςίςτθκε ςτον υπζρμετρο δανειςμό από τθν ευρωπαϊκι ζνωςθ και 

τθν αυξθμζνθ εςωτερικι κατανάλωςθ λόγω αυτοφ, περιςτατικό που δθμιοφργθςε 

ςθμαντικζσ δθμοςιονομικζσ και εξωτερικζσ ανιςορροπίεσ. Σφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ 

τθσ ομάδασ αποςτολισ του ΔΝΤ το δθμοςιονομικό ζλλειμμα προβλεπόταν να 

ξεπεράςει το 6% του ΑΕΡ το 2009 και το 7% του ΑΕΡ το 2010. Επιπλζον θ αναλογία 

χρζουσ/ΑΕΡ κα αυξανόταν ςυνεχϊσ με αποτζλεςμα θ μελλοντικι του διαχείριςθ να 

καταςτεί δφςκολθ(IMF, 2014).  

Η παραπάνω πρόβλεψθ ιρκε να επιβεβαιωκεί και από τισ διαφορζσ των 

αποδόςεων των ελλθνικϊν και γερμανικϊν ομολόγων, οι οποίεσ αφξαναν ακόμθ πιο 

πολφ λόγω του περιοριςμοφ τθσ ρευςτότθτασ ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ. Το 

ΔΝΤ λοιπόν επζςτθςε τθν προςοχι των ελλθνικϊν αρχϊν προτείνοντασ τθν ςφνταξθ 

ενόσ δθμοςιονομικοφ ςχεδίου με ςκοπό τθ επαναφορά του ελλθνικοφ χρζουσ ςε 

βιϊςιμα επίπεδα δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν επίτευξθ ςταδιακισ προςαρμογισ κατά 

1,5% του ΑΕΡ ετθςίωσ με ςθμείο εκκίνθςθσ το 2010 προκειμζνου το χρζοσ να 

ειςζλκει ςε κακοδικι πορεία ζωσ το 2012(IMF, 2013b). 

Ρολλοί ιταν αυτοί οι οποίοι υποςτιριξαν το γεγονόσ πωσ θ οικονομικι κρίςθ 

ζχει τα αίτια τθσ βακιά ριηωμζνα ιδθ ςε κζματα και παράγοντεσ οι οποίοι 

υφίςτανται ιδθ από το 2000. Συγκεκριμζνα θ οικονομικι προςζγγιςθ καταλογίηει τθν 

εξζλιξθ και τισ ςχζςεισ ανάμεςα ςτα οικονομικά μεγζκθ μετά το 2000 ςτουσ εξισ 

ςυντελεςτζσ (Βαλθνάκθσ και άλλοι, 2013):  

[1] Ελλειμματικι δθμοςιονομικι διαχείριςθ ςε μόνιμθ βάςθ θ οποία 

κάλυπτε καταναλωτικζσ δαπάνεσ ακόμθ και ςε φάςεισ ανάπτυξθσ. 

Φςτερα από τθν ειςαγωγι ςτθν ευρωηϊνθ οι δαπάνεσ εξακολοφκθςαν 

να πλθκαίνουν, κακϊσ τα κρατικά ζςοδα δεν τισ επζβλεψαν. 

[2] Συςςϊρευςθ χρεϊν. Ήταν επακόλουκο τθσ ελλειμματικισ 

δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ που ζπαιξε κακοριςτικό ρόλο ςτο 
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«μοντζλο ανάπτυξθσ». Τθν χρονικι ςτιγμι που θ οικονομία περιζπεςε 

ςε φφεςθ, κατζλθξε ςε αμφιςβιτθςθ τθσ φερεγγυότθτασ του 

ελλθνικοφ κράτουσ το τελευταίο δίμθνο του 2009 και ςθμαντικι 

μεγζκυνςθ του κόςτουσ δανειςμοφ. Εκτόσ από τισ αναδιανεμθτικζσ 

επενζργειεσ ςε βάροσ των μελλοντικϊν γενιϊν ζχει επιπλζον αρνθτικά 

μακροχρόνια επακόλουκα ςτθν ανάπτυξθ όταν υπερβαίνει ζνα 

οριςμζνο επίπεδο. 

[3] Μεγζκυνςθ φαινομζνων φοροδιαφυγισ. Μια ςθμαίνουςα 

διαρκρωτικισ φφςθσ δυςαναλογία μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των 

λοιπϊν χωρϊν τθσ ΕΕ υφίςτανται περιςςότερο ςτα ζςοδα παρά ςτισ 

δαπάνεσ. Το επίπεδο των δαπανϊν δεν διακρίνεται από εκείνο τθσ ΕΕ 

(πριν από τθν κρίςθ περίπου 45% ΑΕΡ), αλλά θ ικανότθτα τθσ 

κυβζρνθςθσ να ςυγκεντρϊνει φόρουσ είναι φανερά μικρότερθ. 

[4] Ταχζωσ αυξανόμενθ ιδιωτικι κατανάλωςθ. 

[5] Υπζρμετρθ ανάπτυξθ των καταςκευϊν. 

[6] Χαμθλά επιτόκια( λόγω ζνταξθσ ςτθν Ευρωηϊνθ) που ενκάρρυναν τον 

δανειςμό ιδιωτϊν και κράτουσ. 

[7] Μεγζκυνςθ των πραγματικϊν μιςκϊν ιδιαιτζρωσ ςτον δθμόςιο τομζα 

που ςυμπαρζςυραν και τον ιδιωτικό τομζα 

[8] Η αδιάλειπτθ πτϊςθ τθσ εκνικισ αποταμίευςθσ. 

[9] Η παροχι αγακϊν και υπθρεςιϊν θ οποία χαρακτθριηόταν από 

αναποτελεςματικι μεταχείριςθ των πόρων. Οι κοινωνικζσ δαπάνεσ για 

παράδειγμα δεν ζφκαναν αυτοφσ που εικάηεται πωσ υποςτιριηαν και, 

ςυνεπϊσ, δεν ελάττωναν αιςκθτά το ποςοςτό φτϊχειασ. 

[10] Η διεκνισ ειδίκευςθ τθσ χϊρασ που επιδεινωνόταν ςυνεχϊσ ςυνάμα 

με τθν ανταγωνιςτικότθτά τθσ. 

 

Εξακριβϊνουμε, ςυμπυκνωμζνα, δφο ςχετικζσ τάςεισ: Ρρϊτον, υπιρχε 

υπερβάλλουςα ηιτθςθ θ οποία προερχόταν από τα δθμοςιονομικά ελλείμματα, τον 

κρατικό δανειςμό για τθν κάλυψι τουσ και (ωσ πρόςφατα) τον ευχερι δανειςμό των 
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ιδιωτϊν. Αυτι θ κατάςταςθ δεν ιταν διατθριςιμθ. Δεφτερο, θ παροχι αγακϊν και 

υπθρεςιϊν ζφερε ωσ κφριο χαρακτθριςτικό τθν αναποτελεςματικι μεταχείριςθ των 

πόρων και ςτρεβλϊςεισ των αγορϊν. Συνεπϊσ, οι μεγάλοι ρυκμοί μεγζκυνςθσ μζχρι 

και το 2008 ιταν ςτθριγμζνοι ςε μθ διατθριςιμουσ παράγοντεσ (Μανιάτθσ, 2013). 

 

3.1.1.2.Πολιτικά 

Σθμαντικά ιταν και τα λάκθ τα οποία πραγματοποιικθκαν ςε πολιτικό 

επίπεδο τα οποία ευκφνονται ςυνάμα με τα οικονομικά για το ξζςπαςμα τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ. Τα λάκθ αυτά είχαν τθν μορφι κακϊν αποτιμιςεων τθσ 

κατάςταςθσ και αναβολισ λιψθσ ςθμαντικϊν αποφάςεων. 

Ωςτόςο, δεν είναι αρκετό κάποιοσ να αναηθτάει τισ ρίηεσ των προβλθμάτων 

ςτα δρϊντα πρόςωπα και τα χαρακτθριςτικά τουσ γνωρίςματα όπωσ θ θκικι, θ 

γνϊςθ ι άγνοια, θ ικανότθτα ι ανεπάρκεια τουσ. Συχνά τα άτομα ενεργοφν ςε ζνα 

ςφςτθμα και ςυμπεριφζρονται ομόγνωμα με τουσ επικρατοφντεσ τυπικοφσ και 

άτυπουσ κανόνεσ και τισ ανάλογεσ αξίεσ. Συνεπϊσ λάκθ τα οποία επαναλαμβάνονται 

παραπζμπουν ςε ςυςτθμικζσ αιτίεσ, ενϊ φανερϊνουν βακφτερα υφιςτάμενα 

προβλιματα πολιτικϊν δομϊν, ςυμπεριφορϊν, τρόπων ςκζψθσ, αξιϊν (Βαλθνάκθσ 

και άλλοι, 2013). 

Τα ωσ άνω προβλιματα εντοπίηονται αρχικά ςτουσ κεςμοφσ και τισ αξίεσ. Με 

τθν απλοποίθςθ μιασ ξεκάκαρθσ και εμφανϊσ περιςςότερο ςφνκετθσ κεωρθτικισ 

κατάςταςθσ, αποδεχόμαςτε πωσ θ φφςθ τθσ πολιτικισ διαδικαςίασ και οι 

ορκολογικζσ ςυμπεριφορζσ που τθν χαρακτθρίηουν ερμθνεφουν φαινόμενα που 

παρατθροφμε και αλλοφ - βραχυχρόνιουσ υπολογιςμοφσ εκλογικϊν κερδϊν, 

υποβάκμιςθ των μακροχρόνιων επιπτϊςεων και προςοδοκθρία (Καηάκοσ, 2010). 

Στθν χϊρα μασ όμωσ αυτοφ του είδουσ τα προβλιματα τθσ πολιτικισ διαδικαςίασ 

διογκϊκθκαν εξαιτίασ των εξισ παραγόντων: 

[1] των αςκενϊν τυπικϊν κεςμϊν διακυβζρνθςθσ, 

[2] τθσ δφναμθσ παραδοςιακϊν πελατειακϊν πρακτικϊν, που ςυνιςτοφν 

κεμελιϊδεσ χαρακτθριςτικό τθσ πολιτικισ κουλτοφρασ(Σωτθρόπουλοσ, 

2009) και των επικρατουςϊν αντιφιλελεφκερων ιδεϊν(Καηάκοσ, 2003). 
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Η αρνθτικι προδιάκεςθ του καταναλωτικοφ κοινοφ ζναντι τθσ αγοράσ είναι 

μια τάςθ υποτίμθςθσ του οικονομικοφ οφζλουσ τθσ οικονομίασ τθσ αγοράσ. 

Εκδθλϊνεται π.χ. με τθ μορφι κεμελιϊδουσ δυςπιςτίασ ζναντι τθσ 

επιχειρθματικότθτασ και του ανταγωνιςμοφ. Επίςθσ, μπορεί να προζρχεται από 

ψυχροφσ υπολογιςμοφσ προςωπικϊν ωφελειϊν ι κόςτουσ, αλλά ςυχνά 

αυτονομείται, δεν γεννιζται μζςα από διαδικαςίεσ μάκθςθσ, πλθροφόρθςθσ ι 

πολφπλοκουσ ςτρατθγικοφσ υπολογιςμοφσ (Caplan, 2007). 

 Οι διεργαςίεσ αυτζσ καταλιγουν ςε ζναν ακατζργαςτο αντιφιλελευκεριςμό, 

ο οποίοσ με τθ ςειρά του νομιμοποιοφςε ιδεολογικά τισ αντιδράςεισ εναντίον κάκε 

μεταρρφκμιςθσ κατά τισ δφο τελευταίεσ δεκαετίεσ. Πλα αυτά ςυναρκρϊνονται με μια 

οικονομικι δομι, ςτθν οποία κυριαρχεί θ μικρι οικογενειακι μονάδα, τα μζλθ τθσ 

οποίασ αναηθτοφν τθ ςτακερότθτα ςε πολλαπλζσ πθγζσ ειςοδιματοσ 

,ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ απαςχόλθςθσ ενόσ ι περιςςότερων μελϊν ςτο 

κράτοσ (Τςουκαλάσ, 2012). 

Η εκτεταμζνθ διαφκορά ςτθν Ελλάδα είναι προϊόν του ολοζνα και 

δαπανθρότερου κομματικοφ ανταγωνιςμοφ, του θκικοφ κενοφ που ςυνδζεται με τθν 

προςκόλλθςθ ςτθν οικογζνεια και ςτθν πατρωνία, των αςκενϊν κεςμϊν, τθσ 

προςοδοκθρικισ ςυμπεριφοράσ που αναπτφςςεται πίςω από πάςθσ φφςθσ 

ιδεολογικά πζπλα. Η εμπειρικι ζρευνα τείνει να επιβεβαιϊςει ότι θ καταπολζμθςθ 

τθσ διαφκοράσ επθρεάηει κετικά τθν ανάπτυξθ(Kaufmann, 2010).  

Αλλά, πολλζσ κεςμικζσ αλλαγζσ, μόνιμεσ και προςωρινζσ, που ζγιναν τισ 

περαςμζνεσ δεκαετίεσ είτε δεν εφαρμόςκθκαν (π.χ. θ αξιολόγθςθ των ΑΕΙ), είτε 

ζτειναν κυρίωσ να μεταμορφϊνουν ι παγιϊνουν βαςικά του χαρακτθριςτικά (π.χ. 

ςτο ΕΣΥ και ςτισ ΔΕΚΟ). 

Ζδιναν κίνθτρα με τθ μορφι υψθλότερων και πολιτικά διαπραγματεφςιμων 

απολαβϊν ι προμθκειϊν ϊςτε τα άτομα να ςτρζφονται ολοζνα και περιςςότερο 

προσ το δθμόςιο καταφφγιο είτε για μια κζςθ εργαςίασ, είτε για κάποια δουλειά, 

είτε για κάποιο προνόμιο (Βαλθνάκθσ και άλλοι, 2013). 
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3.1.2. Επιπτϊςεισ Οικονομικισ Κρίςθσ ςτθν Ελλάδα 

Το ξζςπαςμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα, είχε πλθκϊρα επιπτϊςεων 

ςε όλα τα επίπεδα. Πςο αφορά τισ κοινωνικζσ ςυνζπειεσ αυτζσ εντοπίηονται ςτισ 

επιχειριςεισ και τθν ανεργία, ςτθν νοςοκομειακι περίκαλψθ και ςτον τομζα τθσ 

εκπαίδευςθσ.  

Η παγκόςμια οικονομικι κρίςθ ζχει προκαλζςει ςοβαρι επιβράδυνςθ ςτον 

ρυκμό τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ ανάπτυξθσ. Αυτι θ επιβράδυνςθ μείωςε τθν 

ηιτθςθ για αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τα βιομθχανικά προϊόντα. Στθν πραγματικότθτα, 

οι επιχειριςεισ είναι υπό ζντονθ πίεςθ για να προςαρμοςτοφν ςε αυτζσ τισ 

ςυνκικεσ. Τακτικά είναι αναγκαςμζνεσ να ελαττϊςουν το κόςτοσ, να επανεξετάςουν 

τθν εταιρικι τουσ ςτρατθγικι, τισ επενδφςεισ και γενικότερα αποςκοποφν ςτθν 

αναδιάρκρωςθ των δραςτθριοτιτων τουσ (IMF, 2013).  

Πςο αφορά τον τομζα τθσ ανεργίασ, μποροφμε να ποφμε πωσ θ ανεργία δεν 

ιταν ζνα φαινόμενο το οποίο ιταν ςε χαμθλά επίπεδα ςτθν χϊρα μασ ανεξάρτθτα 

από τισ υφιςτάμενεσ οικονομικζσ οι οποίεσ απλϊσ τθν χειροτζρεψαν. 

Γενικά, είδαμε ο αρικμόσ των ανζργων αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο, ενϊ το 

επίπεδο αφξθςθσ είναι μικρότερο κατά το 2013-2014 ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα 

ποςοςτά των προθγοφμενων ετϊν. Ο αρικμόσ των απαςχολοφμενων ωσ εκ τοφτου 

μειϊνεται αφοφ ο αρικμόσ των ανζργων αυξάνεται, ςε ανάλογα ποςοςτά. Τζλοσ ςτον 

τομζα τθσ εκπαίδευςθσ οι αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ζγκειται ςτισ περικοπζσ ςε ςχολικό 

εξοπλιςμό, τθν μείωςθ των ςχολικϊν δαπανϊν, τισ ςυγχωνεφςεισ ςχολείων και 

εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων, και τισ περικοπζσ ςτουσ μιςκοφσ των εκπαιδευτικϊν (IMF, 

2014). 

Στισ οικονομικζσ ςυνζπειεσ, εντάςςουμε κυρίωσ τισ αλλαγζσ που επιλκαν ςτο 

τραπεηικό ςφςτθμα, τθν γενικότερθ οικονομία τθσ χϊρασ αλλά και ςτα νοικοκυριά.  

Αρχικά το ελλθνικό τραπεηικό ςφςτθμα ςτάκθκε αντιμζτωπο με πρωτόγνωρεσ 

προκλιςεισ, τισ οποίεσ ζπρεπε να ξεπεράςει μζςα ςε ζνα κλίμα ζντονθσ 

αβεβαιότθτασ.  

Οι ςυνεχείσ υποβακμίςεισ τθσ πιςτολθπτικισ αξιολόγθςθσ των ελλθνικϊν 

τραπεηικϊν οργανιςμϊν, απόρροια των ανάλογων υποβακμίςεων γενικότερα τθσ 

χϊρασ, θ όλο και αυξανόμενθ απομόνωςθ τουσ από τισ διεκνείσ αγορζσ άντλθςθσ 
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κεφαλαίων, όπωσ και ο περιοριςμόσ τθσ ρευςτότθτάσ τουσ λόγω τθσ ζντονθσ εκροισ 

κατακζςεων που παρατθρικθκε ςτθν ελλθνικι αγορά αντιςτακμίςτθκαν κυρίωσ από 

τα ςυνδυαςμζνα μζτρα ενίςχυςθσ τθσ ρευςτότθτασ εκ μζρουσ του ελλθνικοφ 

Δθμοςίου, τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ και του μθχανιςμοφ Ζκτακτθσ 

Ραροχισ ευςτότθτασ (ELA) τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ (IMF, 2013).  

Πςο αφορά τα νοικοκυρά οι ςυνζπειεσ ιταν πολλαπλζσ και μζςα ςε αυτζσ 

μποροφμε να εντάξουμε τθν μθ ικανότθτα πλθρωμισ δανείων, τθν αφξθςθ του 

πλθκυςμοφ ςε κίνδυνο φτϊχειασ, τθν μθ ικανότθτα πλθρωμισ λογαριαςμόσ προσ το 

Δθμόςιο, τον περιοριςμό τθσ φορολογικισ ςυνείδθςθσ, τισ δραματικζσ περικοπζσ 

ςτθν κατανάλωςθ, κ.α. (Μανιάτθσ, 2013). 

Πλα τα παραπάνω αναπτφςςονται αναλυτικά ςτθν ςυνζχεια τθσ παροφςασ 

εργαςίασ.  

 

3.1.2.1.Επαγγελματικζσ Επιπτϊςεισ Οικονομικισ Κρίςθσ 

Η οικονομικι κρίςθ βρικε τισ περιςςότερεσ επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα 

απροετοίμαςτεσ, προξενϊντασ τουσ μια ςειρά από ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ, οι οποίεσ 

επιδεινϊκθκαν με τθν υπογραφι των μνθμονίων, τθν υφιςτάμενθ αβεβαιότθτα, τα 

περιοριςτικά μζτρα ςτθν χρθματοδότθςθ τουσ, κ.α. 

Οι ςυνζπειεσ από τισ τρζχουςεσ προςπάκειεσ για τθν αναδιάρκρωςθ των 

επιχειριςεων είναι τεράςτιεσ. Ρολλζσ εταιρείεσ ζχουν ςταματιςει τθν πρόςλθψθ και 

πολλοί είναι εκείνοι που απορρίπτουν μεγάλο αρικμό εργαηομζνων. Ωσ εκ τοφτου, 

είναι κατανοθτό ότι θ παγκόςμια οικονομικι κρίςθ άλλαξε ριηικά τισ ςυνκικεσ τθσ 

αγοράσ ςτθν οποία λειτουργοφν οι επιχειριςεισ. 

Η κρίςθ αποτελεί απειλι γενικότερα για τθ ηωι των επιχειριςεων και των 

δραςτθριοτιτων τουσ και καταςτρζφει τθν παραγωγικι τουσ ικανότθτα (VergilielTuz, 

2004). Ρράγματι, οι επιπτϊςεισ ιταν εκτεταμζνεσ, ανεξάρτθτα από το μζγεκοσ τθσ 

βιομθχανίασ ι τθσ επιχείρθςθσ ι τθσ κζςθσ τθσ ςτθν αγορά. Ειδικότερα, θ κρίςθ που 

αντεπεξζρχονται οι ςθμερινζσ επιχειριςεισ ορίηεται ωσ μια απρόβλεπτθ ζνταςθ θ 

οποία απαιτεί γριγορθ αντίδραςθ και απειλεί τισ υπάρχουςεσ αξίεσ και τουσ ςτόχουσ 

τουσ, κακιςτϊντασ κακι τθν πρόλθψθ και τθν προςαρμογι των μεκόδων. 

(Özdevecioğlu , 2002). 
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Γενικά, οι εταιρείεσ ςε μια περίοδο οικονομικισ κρίςθσ είναι πιο πικανό για 

αυτζσ να δοφμε κετικά αποτελζςματα προερχόμενα από όλθ αυτι τθ δφςκολθ 

κατάςταςθ. Καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι όςο καλφτερα προετοιμαςμζνεσ είναι 

οι επιχειριςεισ, τόςο πιο ανϊδυνθ είναι θ κρίςθ που αντιμετωπίηουν.  

Ωςτόςο, άλλεσ μελζτεσ που διεξιχκθςαν κατά τθν ίδια περίοδο (Raghavan, 

2009) ζδειξαν ότι οι επιχειριςεισ ανταποκρίκθκαν ςτθν κρίςθ, όπωσ ιταν 

αναμενόμενο. Σχεδόν όλεσ οι επιχειριςεισ ξεκίνθςαν από τθν μείωςθ του κόςτουσ 

τουσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ μείωςθσ των πωλιςεων και τθσ ζλλειψθσ τραπεηικϊν 

πιςτϊςεων.  

Η μείωςθ του κόςτουσ ςχετίηεται με ταξίδια, επικοινωνίεσ, και άλλεσ 

επιλεκτικζσ δαπάνεσ, αποκζματα, απαιτιςεισ, περικοπζσ μιςκϊν και απολφςεισ. 

Αρκετζσ μάλιςτα φαίνεται να είναι οι εταιρείεσ που χρθςιμοποιοφν τθν φφεςθ ωσ 

κίνθτρο για τθν επζκταςθ, κυνθγϊντασ νζεσ ευκαιρίεσ και αναηθτοφν να αποκτιςουν 

νζουσ πελάτεσ. 

Η επιδείνωςθ των ελλθνικϊν οικονομικϊν ςυνκθκϊν είναι πλζον διάχυτθ ςε 

όλεσ τισ εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ, με κφρια γνωρίςματα τθν πτϊςθ του κφκλου 

εργαςιϊν, τθν κατάλυςθ τθσ κερδοφορίασ και τθ μείωςθ τθσ κεφαλαιακισ βάςθσ του 

εμπορίου (Ετιςια Ζκκεςθ Ελλθνικοφ Εμπορίου 2011). Η οικονομικι κρίςθ ζχει 

επθρεάςει ςαφϊσ τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ δθμιουργϊντασ τουσ αρκετζσ δυςκολίεσ 

ςε λειτουργικό επίπεδο. Συγκεκριμζνα, θ οικονομικι κρίςθ είχε άμεςεσ επιπτϊςεισ 

όχι μόνο ςτισ πωλιςεισ τουσ, ςτα κζρδθ των αποκεμάτων και των επενδφςεων 

παγίου κεφαλαίου τουσ, αλλά και ςτθν απαςχόλθςθ των εργαηομζνων τουσ. 

Η χρθματοδότθςθ ςτισ επιχειριςεισ αυξικθκαν με πολφ υψθλοφσ ρυκμοφσ 

μετά τθν ζνταξθ τθσ χϊρασ ςτθ ηϊνθ του ευρϊ και μζχρι το τζλοσ του 2008(μζςθ 

ετιςια αφξθςθ τθσ ανάπτυξθσ περίπου 15%).  

Με βάςθ τα πιο πρόςφατα ςτοιχεία, θ κακαρι ροι τθσ χρθματοδότθςθσ προσ 

τισ επιχειριςεισ (εξαιρουμζνων ελεφκερουσ επαγγελματίεσ, αγρότεσ και ατομικζσ 

επιχειρθματίεσ) ιταν τον Απρίλιο του 2011 κετικι και ίςθ με 212 εκατ. και ο ετιςιοσ 

ρυκμόσ τθσ πιςτωτικισ επζκταςθσ επιβραδφνκθκε ςτο 1,2% από 1,1% τον 

προθγοφμενο μινα και το Δεκζμβριο του 2010. Επομζνωσ, θ ςυνολικι 

χρθματοδότθςθ που δόκθκε από το τραπεηικό ςφςτθμα προσ τισ επιχειριςεισ 



33 

 

(εξαιρουμζνων ατομικϊν επιχειριςεων, αγροτϊν και ελεφκερων επαγγελματιϊν), 

μζχρι τον Απρίλιο του 2011 ιταν 20,7% και 20,9% και ζχουν δοκεί ςτθ Βιομθχανία 

και το Εμπόριο, αντίςτοιχα, 13,4% για τθ Ναυτιλία, το 9,3% ςτον τομζα των 

καταςκευϊν, 5,9% ςτον τομζα του τουριςμοφ, 5,2% ςε άλλα χρθματοπιςτωτικά 

ιδρφματα, το 4,5% τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ, φυςικοφ αερίου και νεροφ, 1,7% ςτθ 

Γεωργία ζωσ 1,6% ςτισ Μεταφορζσ πλθν Ναυτιλίασ και το υπόλοιπο 16,7% ςε 

εκείνουσ των άλλων κλάδων (ΙΟΒΕ, 2012). 

Κατά το περαςμζνο ζτοσ, ωςτόςο, ςχεδόν όλεσ οι επιμζρουσ κατθγορίεσ 

δανείων πζραςαν αρνθτικοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ. Ωσ εκ τοφτου, θ οικονομικι κρίςθ 

ζχει επθρεάςει τθ χρθματοδότθςθ των επιχειριςεων από τισ τράπεηεσ.  

Μια ζρευνα που διεξιχκθ από το ΙΟΒΕ ςε ςυνεργαςία με τθν McKinsey 

&Company το 2009 ζδειξε ότι το 64% των εταιρειϊν προςδιορίηουν ωσ κφριο 

πρόβλθμα τθσ χρθματοδότθςθσ τα όρια για τθ ρευςτότθτα των 

πελατϊν/προμθκευτϊν.  

Άλλα ςθμαντικά ηθτιματα χρθματοδότθςθσ είναι ςίγουρα τι υψθλότερο 

κόςτοσ δανειςμοφ, θ άρνθςθ των τραπεηϊν να εγκρίνουν νζα δάνεια και οι 

περιοριςμοί ρευςτότθτασ υπαρχουςϊν γραμμϊν δανειςμοφ.  

Από τθν άλλθ πλευρά, οι μεγάλεσ εταιρείεσ(> 250 εργαηόμενοι) 

προςδιορίηουν ωσ τα κφρια προβλιματα για τθ χρθματοδότθςι τουσ από τισ 

τράπεηεσ το υψθλότερο κόςτοσ δανειςμοφ και τθν άρνθςθ των τραπεηϊν να 

εγκρίνουν νζα δάνεια και όχι τόςο τον περιοριςμό τθσ ρευςτότθτασ των πελατϊν - 

προμθκευτϊν. 

Σφμφωνα με τθν ζρευνα του World Economic Forum για τθν Ενίςχυςθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ανταγωνιςτικότθτασ και τθν Ρροϊκθςθ τθσ Καινοτομίασ με γνϊμονα τθν 

Επιχειρθματικότθτα ςτθν Ευρϊπθ, ηθτικθκε από τισ χϊρεσ που ζλαβαν μζροσ ςτθν 

ζρευνα (ΕΕ-28, Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ, Χϊρεσ BRIC) να αξιολογιςουν τθν πρόςβαςθ ωσ 

προσ τθν ευκολία ςε επιχειρθματικά κεφάλαια και ςε τραπεηικά δάνεια.  

Τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ φαίνονται ςτο Διάγραμμα 2, όπου ςτον 

κάκετο άξονα αναπαρίςταται θ πρόςβαςθ ςτα επιχειρθματικά κεφάλαια και ςτον 

οριηόντιο άξονα αναπαρίςταται θ πρόςβαςθ ςτα τραπεηικά δάνεια. 
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Διάγραμμα 2. Ρρόςβαςθ Επιχειριςεων ςε Επιχειρθματικά Κεφάλαια και 

Τραπεηικά Δάνεια, 2014 

 

Πηγή: World Economic Forum 

Ππωσ παρατθροφμε από το Διάγραμμα 2, οι επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα 

καταγράφουν τα χειρότερεσ τιμζσ ςτθν αξιολόγθςθ, ενϊ ακολουκοφν οι Ιταλία, 

Σλοβενία, Ιςπανία και Ιρλανδία. Αυτό ςθμαίνει πωσ οι επιχειρθματίεσ ςτισ εν λόγω 

χϊρεσ αξιολογοφν ιδιαίτερα δφςκολθ τθν πρόςβαςθ ςτθν χρθματοδότθςθ.  

Αντίκετα οι ΗΡΑ, θ Σουθδία και το Λουξεμβοφργο φαίνεται να τοποκετοφνται 

ςτο άλλο άκρο. 

Οι μικρζσ επιχειριςεισ είναι τα πρϊτα κφματα τθσ παρατεταμζνθσ 

οικονομικισ κρίςθσ. Επίςθσ, ο τομζασ των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ είναι εκείνοσ 

που επθρεάηεται δυςανάλογα ςε ςχζςθ με το μζγεκοσ τθσ οικονομικισ φφεςθσ, λόγω 

των περιοριςμζνων οικονομικϊν πόρων και τθν κφρια εξάρτθςθ από τον τραπεηικό 

δανειςμό, που τισ αναγκάηει να πλθρϊνουν υψθλότερα επιτόκια από τισ μεγάλεσ 

επιχειριςεισ. (Mulhern 1996, Domac&Ferri  1999,  Ozaretal, 2008). 

Οι μικρζσ και μεςαίεσ εμπορικζσ επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα αντιμετωπίηουν 

μια ςειρά από κρίςιμα και ςθμαντικά προβλιματα που αντανακλϊνται ςτο 

Διάγραμμα 3. 

  



35 

 

Διάγραμμα 3. Τα μεγάλα προβλιματα ςτθ λειτουργία των μικρϊν και 

μεςαίων επιχειριςεων 

 

Πηγή: Εθνική Συνομοςπονδία Ελληνικοφ Εμπορίου, 2013 

 

Ππωσ παρατθροφμε από το Διάγραμμα3 θ ζλλειψθ ρευςτότθτασ είναι το 

κφριο από τα προβλιματα που αναφζρονται ςε ςχζςθ με τισ δυνατότθτεσ για τθ 

ςυνζχεια και τθ βιωςιμότθτα των ελλθνικϊν επιχειριςεων το οποίο εμφανίηεται ωσ 

αποτζλεςμα τθσ τρζχουςασ οικονομικισ κρίςθσ.  

Είναι γεγονόσ ότι τα τελευταία δφο χρόνια, οι ειςπράξεισ από τουσ πελάτεσ 

ζχουν ςθμειϊςει μια μικρι αφξθςθ, ενϊ οι πλθρωμζσ προσ τουσ προμθκευτζσ 

γίνονται πιο ζγκαιρα. Συγκεκριμζνα, ο χρόνοσ που παρεμβαίνει μεταξφ τθσ είςπραξθσ 

των απαιτιςεων και τθσ εξόφλθςθ των προμθκευτϊν είναι κατά μζςο όρο 23 

θμζρεσ, ενϊ το 2010 οι ειςπράξεισ και οι πλθρωμζσ ιταν πιο ιςορροπθμζνεσ, 

δεδομζνου ότι θ διαφορά του χρόνου αγγίηει τισ 5 θμζρεσ.  

Αντίκετα, το 2012 θ ζνταςθ τθσ κρίςθσ και ο φόβοσ των υποχρεϊςεων μθ 

αποπλθρωμισ, οδιγθςε τουσ προμθκευτζσ να ηθτοφν, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, 

προκαταβολζσ ι εξόφλθςθ εντόσ εφλογου χρονικοφ διαςτιματοσ.  

Το πρόβλθμα επεκτείνεται ακόμα περιςςότερο αν λάβουμε υπόψθ τον 

περιοριςμζνο ρόλο των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων για τθν προϊκθςθ 
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κεφαλαίων για τισ μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ και τθν αποτροπι των 

επενδυτικϊν κεφαλαίων από άλλεσ πθγζσ. 

 Στο ηωτικό τομζα τθσ χρθματοδότθςθσ, ςφμφωνα με τθν SBA(2013), θ Ελλάδα 

ζχει τθ χαμθλότερθ επίδοςθ ςτθν ΕΕ και, δυςτυχϊσ, θ τάςθ αυτι φαίνεται να 

επιδεινϊνεται με το χρόνο.  

Συγκεκριμζνα, ςχεδόν το ζνα τρίτο των αιτιςεων δανείων που υποβλικθκαν 

από τισ ελλθνικζσ μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ απορρίπτονται (μζςοσ όροσ ΕΕ: 

15%), λόγω τθσ απροκυμίασ των τραπεηϊν να δανείςουν(IMF, 2014).  

Πςον αφορά τθ μόχλευςθ, ςχεδόν το 75% των μικρϊν και μεςαίων 

επιχειριςεων ζχουν ςυνάψει δάνεια, ενϊ το 30% από αυτζσ ζχουν πρόβλθμα 

υπερδανειςμοφ. Μζςα ςε ζνα χρόνο το ποςοςτό των κόκκινων δανείων ζχει αυξθκεί 

ςθμαντικά αν λάβουμε υπόψθ ότι το 2012 το ποςοςτό αυτό ιταν 25%. Το γεγονόσ 

αυτό αξιολογείται από τισ επιχειριςεισ ωσ το πιο δφςκολο και επϊδυνο ςε ςχζςθ με 

τα προθγοφμενα ζτθ, ενϊ θ γενικι δυςκολία πρόςβαςθσ ςτθ χρθματοδότθςθ είναι το 

πιο πιεςτικό πρόβλθμα για το ζνα τρίτο των μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων.  

Πλοι αυτοί οι παράγοντεσ μπορεί να κζςουν ςε άμεςο κίνδυνο όχι μόνο τθν 

ανταγωνιςτικότθτα των μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων αλλά ακόμα και τθν ίδια 

τθ βιωςιμότθτα (Ελλθνικι Τραπεηικι Ζνωςθ, 2013). 

Το μζλλον των ελλθνικϊν επιχειριςεων μετά τθν κρίςθ παραμζνει αβζβαιο. Η 

οικονομικι κρίςθ κάνει τισ επιχειριςεισ και τουσ οργανιςμοφσ να αναγνωρίςουν τθν 

ιςχφ τουσ και να ανακαλφψουν τα όρια τθσ αντοχισ τουσ. Οι χρόνιεσ αδυναμίεσ και 

τα προβλιματα φτάνουν ςτθν επιφάνεια και απαιτοφν τθν άμεςθ προςοχι των 

επιχειριςεων. (Chodorow, 2013).  

 

3.1.2.2.Οικονομικζσ Επιπτϊςεισ Οικονομικισ Κρίςθσ 

Οι οικονομικζσ επιπτϊςεισ εμφανίηονται ςτθν μεταβολι των 

μακροοικονομικϊν μεγεκϊν τθσ χϊρασ τισ οποίεσ κα μελετιςουμε ςτθν ςυνζχεια. 

Στον Ρίνακα 1 μποροφμε να δοφμε τθν πορεία του ΑΕΡ ςτθν Ελλάδα ςε μια 

περίοδο 8 ετϊν από το 2005 ζωσ και το 2013 μετρθμζνο ςε εκατομμφρια ευρϊ 

(Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ). 
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Πίνακασ 1: ΑΕΠ Ελλάδασ οχταετίασ 2005 – 2013 μετρημζνο ςε εκ. € 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Ζτοσ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ΑΕΠ 189.490 203.682 215.999 222.680 225.883 219.657 206.366 195.224 181.675 

http://www.statistics.gr 

 

Διάγραμμα 4: Πορεία ΑΕΠ Ελλάδασ οχταετίασ 2005 – 2013 μετρημζνο ςε εκ. € 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Ππωσ παρατθροφμε και από τα παραπάνω το 2013 ιταν το ζκτο ςυνεχόμενο 

ζτοσ όπου καταγράφθκε πτϊςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα, ενϊ 

ςυνολικά τθν περίοδο 2008-2013 το ΑΕΡ μειϊκθκε κατά 20,1%, εξζλιξθ πρωτοφανισ 

για τα ευρωπαϊκά δεδομζνα, ειδικά ςε περίοδο ειρινθσ.  

Η κατάρρευςθ του ΑΕΡ τθν τελευταία πενταετία φαίνεται να οφείλεται 

κυρίωσ ςε 2 βαςικοφσ λόγουσ. Ο πρϊτοσ είναι θ απότομθ πτϊςθ των επενδφςεων και 

ο δεφτεροσ θ εξίςου κάκετθ πτϊςθ τθσ κατανάλωςθσ λόγω των απαιτιςεων του 

ΔΝΤ(IMF, 2013). 
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Πςο αφορά τισ επενδφςεισ ςτθν Ελλάδα, θ επενδυτικι δαπάνθ ςτο β’ τρίμθνο 

του 2013 μειϊκθκε ςτο ποςό των 5,35 δις. ευρϊ από 9,39 δις. ευρϊ που υπιρξε το 

β’ τρίμθνο του 2010 και 12,86 δις. ευρϊ ςτο β’ τρίμθνο του 2008. Καταγράφθκε 

δθλαδι μείωςθ των επενδφςεων κατά 43% ςε ςφγκριςθ με το 2010 και 58,4% ςε 

ςφγκριςθ με το 2008.  

Ταυτόχρονα ςυρρικνϊκθκε θ παραγωγι ςε όλουσ τουσ κλάδουσ, με τθν 

ςθμαντικότερθ εκείνθ που παρουςιάςτθκε ςτισ καταςκευζσ, θ οποία ξεπζραςε το 

70%.  

Στθν ςυνζχεια ςε πτϊςθ τθσ δραςτθριότθτασ οδθγικθκε το χονδρικό και 

λιανικό εμπόριο ςτθν Ελλάδα, όπου θ προςτικζμενθ αξία μειϊκθκε κατά 39,9% ςε 

ςφγκριςθ με το β’ τρίμθνο του 2008 και κατά 29,5% ςε ςφγκριςθ με το β’ τρίμθνο του 

2010.  

Το φψοσ τθσ διαμορφϊκθκε ςτο ποςό των 7,89 δις. ευρϊ, 13,12 δις. ευρϊ, 

που ιταν ςτο β’ τρίμθνο του 2008(ΕΛΣΤΑΤ, 2014).  

Σθμαντικζσ μειϊςεισ εν ςυνεχεία υπιρξαν και ςτον κλάδο «επαγγελματικζσ, 

επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ δραςτθριότθτεσ, διοικθτικζσ και υποςτθρικτικζσ» όπου θ 

ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία μειϊκθκε ςε ποςοςτό 28,3% ςε ςχζςθ με το β’ 

τρίμθνο του 2008 και κατά 28,1% ςε ςφγκριςθ με το αντίςτοιχο τρίμθνο του 2010, 

ενϊ το μζγεκόσ τθσ διαμορφϊκθκε ςε 1,89 δις. ευρϊ. 

Επιπλζον θ ακακάριςτθ προςτικζμενθ αξία των ορυχείων και λατομείων 

υπζςτθ ςχετικι απϊλεια 9,4% ςε ςφγκριςθ με το β’ τρίμθνο του 2008 και κατά 10,1% 

ςε ςφγκριςθ με το β’ τρίμθνο του 2010, ενϊ το μζγεκόσ τθσ διαμορφϊκθκε ςε 4,79 

δις. ευρϊ (IMF, 2014). 

Στο Διάγραμμα 5 μποροφμε να δοφμε τθν κατάταξθ των μικρομεςαίων 

επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα όςο αφορά τθν ανεργία και τθν προςτικζμενθ αξία των 

επιχειριςεων ςε ςφγκριςθ με άλλεσ χϊρεσ ςφμφωνα με τθν ζρευνα του World 

Economic Forum. Στον κάκετο άξονα αναπαρίςταται θ προςτικζμενθ αξία και ςτον 

οριηόντιο άξονα θ ανεργία. 
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Διάγραμμα 5: Κατάταξθ Ελλάδασ ςτον τομζα τθσ Ανεργίασ και τθσ Ρροςτικζμενθσ 

Αξίασ των Μικρομεςαίων Επιχειριςεων 

 

Πηγή: World Economic Forum 

 

Στο Διάγραμμα 5 είναι φανερι θ χαμθλι κζςθ τθσ Ελλάδασ, με τισ υπόλοιπεσ 

υπό εξζταςθ χϊρεσ, ενϊ πολφ κοντά ςτθν κατάταξθ τθσ Ελλάδασ εντοπίηονται και οι 

Ιςπανία και Ιρλανδία, χϊρεσ που εξίςου τα τελευταία ζτθ βίωςαν ςυναφείσ 

οικονομικζσ καταςτάςεισ όπωσ και θ Ελλάδα. 

Πςο αφορά τθν μείωςθ ςτθν κατανάλωςθ είναι ιδιαίτερα χαρακτθριςτικό ότι 

ςτο διάςτθμα 2008-2013 καταγράφθκε πτϊςθ 32% ςτισ δαπάνεσ των νοικοκυριϊν με 

ταυτόχρονθ ςτροφι ςτα άκρωσ απαραίτθτα, ςφμφωνα με τθν «Ζρευνα 

Οικογενειακϊν Ρροχπολογιςμϊν» που πραγματοποίθςε θ ΕΛΣΤΑΤ.  

Ριο ςυγκεκριμζνα θ μζςθ μθνιαία δαπάνθ των νοικοκυριϊν το 2012 ζφταςε 

μόλισ ςτα 1.637,10 ευρϊ, ςθμειϊνοντασ μείωςθ κατά 10,2%, ςε ςχζςθ με τθν 

αντίςτοιχθ τιμι του 2011.  

Το μεγαλφτερο μερίδιο των δαπανϊν του μζςου προχπολογιςμοφ των 

νοικοκυριϊν αφορά ςτα είδθ διατροφισ(20,1%) και ακολουκοφν θ ςτζγαςθ(13,9%) 

και οι μεταφορζσ(12,8%), ενϊ οι υπθρεςίεσ τθσ εκπαίδευςθσ αποτελοφν το 

μικρότερο μερίδιο των δαπανϊν(3,5%)(IMF, 2014). 
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Για τθν ελλθνικι οικονομία τα 4 τελευταία ζτθ από το 2009 ωσ και ςιμερα 

αποτζλεςαν, όπωσ άλλωςτε ιταν αναμενόμενο, ζτθ ιδιαίτερα αρνθτικϊν εξελίξεων 

με ςυρροι του διεκνοφσ ενδιαφζροντοσ πζριξ του τρόπου διαχείριςθσ του υψθλοφ 

δθμόςιου χρζουσ.  

Για τον χειριςμό των υπαρχόντων μεγάλων οικονομικϊν ανιςορροπιϊν, 

κρίκθκε απαραίτθτθ μια ςυνεχισ λιψθ μζτρων δθμοςιονομικισ προςαρμογισ.  

Αυτι θ οικονομικι ςτιριξθ ιρκε από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, το Διεκνζσ 

Νομιςματικό Ταμείο και τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα, και δεν περιελάβανε 

μόνο μζτρα δθμοςιονομικισ προςαρμογισ, αλλά και ζνα πακζτο διαρκρωτικϊν 

αλλαγϊν, κακϊσ επίςθσ και εκελοντικό πρόγραμμα ανταλλαγισ ομολόγων του 

ιδιωτικοφ τομζα. 

Στον Ρίνακα 2 κακϊσ και ςτα Διαγράμματα 6 και 7 μποροφμε να δοφμε τισ 

ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ 5 μακροοικονομικϊν μεγεκϊν κατά τθν τετραετία 2010-2013.  

 

Πίνακασ 2: Μεταβολζσ Μακροοικονομικών Μεγεθών 4ετίασ 2009-2013 

 2010 2011 2012 2013 

ΑΕΠ(% ετιςια μεταβολι) -4,9 -7,1 -6,0 -4,2 

Ζλλειμμα/Πλεόναςμα Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

 (% ΑΕΠ) 
-10,7 -9,4 -6,8 -5,5 

Χρζοσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

 (% ΑΕΠ) 
148,3 170,6 176,7 188,4 

Ιςοηφγιο Σρεχουςϊν υναλλαγϊν(%) -12,8 -11,7 -8,3 -6,3 

Πλθκωριςμόσ 

 (ΕΔΚΣ)(%) 
4,7 3,1 1,1 -0,8 

Ανεργία(%) 12,6 17,7 23,6 24 

Πηγή: European Economic Forecast 2013 
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Διάγραμμα 6: Εξζλιξη μερικών Μακροοικονομικών Μεγεθών 2009-2013 

 

Πηγή: European Economic Forecast 2013 

 

Διάγραμμα 7: Διαγραμματική Απεικόνιςη Χρζουσ  

Ελληνικήσ Κυβζρνηςησ 2009-2013 

 

Πηγή: European Economic Forecast 2013 

 

Το πρόγραμμα ανταλλαγισ ομολόγων ολοκλθρϊκθκε το 2012 και ςτόχοσ του 

ιταν θ ελάττωςθ των δθμοςιονομικϊν ελλειμμάτων κακϊσ επίςθσ και θ ςταδιακι 
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αποκλιμάκωςθ του υψθλοφ δθμόςιου χρζουσ, θ αποκατάςταςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και θ ανάκτθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των 

αγορϊν. 

Το 2013 θ ελλθνικι οικονομία βρζκθκε για τζταρτθ χρονιά ςε τροχιά 

ςυρρίκνωςθσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Το ΑΕΡ μειϊκθκε κατά 7,1%(2012: -

4,9%), με βαςικότερα χαρακτθριςτικά τθ ςθμαντικι πτϊςθ τθσ εγχϊριασ 

κατανάλωςθσ, ιδιωτικισ και δθμόςιασ και τθ ραγδαία άνοδο του ποςοςτοφ ανεργίασ 

ςτο επίπεδο του 17,7% από 9,5% το 2009, με επιταχυνόμενθ τάςθ.  

Στθ δφςκολθ αυτι ςυγκυρία θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ οικονομικισ 

προςαρμογισ απζδωςε τα πρϊτα κετικά αποτελζςματα με τθ μείωςθ του 

δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ το 2013 κατά ζξι ποςοςτιαίεσ 

μονάδεσ ζναντι του 2012, ςτο 9,4% του ΑΕΡ. 

 

3.1.2.3.Κοινωνικζσ Επιπτϊςεισ Οικονομικισ Κρίςθσ 

Η ανεργία ιταν ίςωσ μια από τισ μεγαλφτερεσ κοινωνικζσ ςυνζπειεσ τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ που ζπλθξε τθν χϊρα μασ. Η ανεργία γενικά αποτελεί ζνα από τα 

ςθμαντικότερα κοινωνικοοικονομικά προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι 

περιςςότερεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ  (Chodorow, 2013).  

Η Ελλάδα είναι μία χϊρα θ οποία δεν αποτελεί εξαίρεςθ, ιδιαίτερα ςιμερα 

που θ χϊρα διανφει τθν χειρότερθ οικονομικι φφεςθ των τελευταίων ετϊν.  

Τα τελευταία χρόνια το ποςοςτό τθσ ανεργίασ παρουςιάηει μια ιδιαίτερα 

αυξθτικι τάςθ-όπωσ ιταν άλλωςτε αναμενόμενο, θ οποία ςφμφωνα με προβλζψεισ 

αναμζνεται να αυξθκεί πολφ περιςςότερο μζςα ςτθν επόμενθ διετία. 

Αρχικϊσ μποροφμε να ποφμε πωσ θ ανεργία δεν ιταν ζνα φαινόμενο το οποίο 

ιταν ςε χαμθλά επίπεδα ςτθν χϊρα μασ ανεξάρτθτα από τισ υφιςτάμενεσ 

οικονομικζσ οι οποίεσ απλϊσ τθν χειροτζρεψαν.  

Στον Ρίνακα 3 παρουςιάηεται θ εξζλιξθ τθσ ανεργίασ ςε ποςοςτό ςε ςφγκριςθ 

με το εργατικό δυναμικό τθσ χϊρασ, από το 2000 μζχρι το 2009. Ραλαιότερα πάντωσ 

από το 1972 μζχρι και το 1979, υπιρχε μόνο ζνα αρκετά χαμθλό ποςοςτό τθσ 
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ανεργίασ, το οποίο κυμαινόταν από 1% μζχρι 2%. Από το 1979 και ζπειτα και εξαιτίασ 

κάποιων εξωγενϊν παραγόντων.  

Τα ποςοςτά τθσ ανεργίασ άρχιςαν να ςθμειϊνουν αυξθτικοφσ ρυκμοφσ, για 

να φτάςουμε ςτθν δεκαετία του 1990, ςτα μζςα τθσ οποίασ, θ ανεργία ξεπζραςε το 

10%. Ραρόλα αυτά το 2002 παρατθρικθκε μια μικρι μείωςθ του ποςοςτοφ 

ανεργίασ, θ οποία ιταν ακόμθ όμωσ ςε πολφ υψθλά επίπεδα. 

 

Πίνακασ 3. Ποςοςτά Ανεργίασ 2000-2009 

Ζτοσ Ροςοςτό 

2000 11,30% 

2001 10,40% 

2002 9,00% 

2003 9,40% 

2004 10,20% 

2005 9,50% 

2006 8,60% 

2007 8,00% 

2008 7,80% 

2009 9,60% 

Πηγή: Ελληνική Στατιςτική Υπηρεςία 
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Διαγραμματικά μποροφμε να δοφμε ςτθν ςυνζχεια τθν εξζλιξθ τθσ ανεργίασ 

για τα ζτθ 2000-2009. 

Διάγραμμα 8: Εξζλιξη Ανεργίασ 2000-2009 

 

Πηγή: Ελληνική Στατιςτική Υπηρεςία 

 

Στθν ςυνζχεια κα δοφμε πωσ τα αντίςτοιχα ποςοςτά κινικθκαν για 

απαςχολοφμενουσ και ανζργουσ από το 2009 μζχρι και ςιμερα. 

Στον Ρίνακα 4 βλζπουμε αυτά τα ςτοιχεία. 

Πίνακασ 4: Αριθμόσ Απαςχολοφμενων και Ανζργων 2009-2014  

Ζτοσ Άνεργοι Απαςχολοφμενοι 

2009 438.131 4.494.173 

2010 543.777 4.435.866 

2011 740.517 4.228.772 

2012 1.074.285 3.879.789 

2013 1.311.034 3.628.739 

2014 1.317.848 3.613.826 

Πηγή: Ελληνική Στατιςτική Υπηρεςία 
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Αντίςτοιχα διαγραμματικά ζχουμε: 

Διάγραμμα 9: Εξζλιξη Ανζργων και Απαςχολοφμενων 

 

Πηγή: Ελληνική Στατιςτική Υπηρεςία 

Από το Διάγραμμα 9 παρατθροφμε ότι ο αρικμόσ των ανζργων αυξάνεται 

χρόνο με τον χρόνο, ενϊ το επίπεδο αφξθςθσ είναι μικρότερο κατά το 2013-2014 ςε 

ςχζςθ με τα αντίςτοιχα ποςοςτά των προθγοφμενων ετϊν. Ο αρικμόσ των 

απαςχολοφμενων ωσ εκ τοφτου μειϊνεται αφοφ ο αρικμόσ των ανζργων αυξάνεται, 

ςε ανάλογα ποςοςτά (Chodorow, 2013). 

Πςο αφορά το ζτοσ 2014, αναλυτικά κα παρουςιάςουμε κάποια επιπλζον 

οικονομικά ςτοιχεία. Το εποχικά ποςοςτό ανεργίασ το Φεβρουάριο του 2014 ανιλκε 

ςε 26,5%ζναντι 26,7% το Φεβρουάριο του 2013 και 26,6% τον Ιανουάριο του 2014. 

Το ςφνολο των απαςχολουμζνων κατά το Φεβρουάριο του 2014 εκτιμάται ότι 

ανιλκε ςε 3.609.445 άτομα. Οι άνεργοι ανιλκαν ςε 1.300.165 άτομα, ενϊ ο 

οικονομικά μθ ενεργόσ πλθκυςμόσ ανιλκε ςε 3.408.565 άτομα.  

Οι απαςχολοφμενοι μειϊκθκαν κατά 8.964 άτομα ςε ςχζςθ με το 

Φεβρουάριο του 2013(μείωςθ 0,2%) και κατά 4.054 άτομα ςε ςχζςθ με το Ιανουάριο 

του 2014(μείωςθ 0,1%).Οι άνεργοι μειϊκθκαν κατά 14.996 άτομα ςε ςχζςθ με τον 

Φεβρουάριο του 2013(μείωςθ 1,1%) και κατά 7.987 άτομα ςε ςχζςθ με το Ιανουάριο 

του 2014(μείωςθ 0,6%) (Chodorow, 2013). Οι οικονομικά μθ ενεργοί, δθλαδι τα 

άτομα που δεν εργάηονται οφτε αναηθτοφν εργαςία, αυξικθκαν κατά 25.251 άτομα 

ςε ςχζςθ με το Φεβρουάριο του 2013(αφξθςθ 0,7%) και κατά 12.045 άτομα ςε ςχζςθ 

με το Ιανουάριο του 2014(αφξθςθ 0,4%). 
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Κεφάλαιο 4.Ελλθνικι επιχειρθματικότθτα και ανάπτυξθ προ και εν μζςω 

οικονομικι κρίςθσ 

 

4.1.Ελλθνικι επιχειρθματικότθτα προ κρίςθσ 

Στθν παροφςα παράγραφο κα καταγράψουμε τα οικονομικά ςτοιχεία που 

αφοροφν τθν επιχειρθματικότθτα ςτθν Ελλάδα για τα ζτθ 2005 – 2006, δθλαδι τα 

ζτθ πριν το ξεκίνθμα τθσ οικονομικισ κρίςθσ ζτςι όπωσ αυτά καταγράφθκαν από τον 

ΙΟΒΕ Κδρυμα Οικονομικϊν και Βιομθχανικϊν Ερευνϊν) και το GEM (Global 

Entrepreneurship Monitor -Ραγκόςμιο Ραρατθρθτιριο Επιχειρθματικότθτασ). 

Τα βαςικά ευριματα που καταγράφθκαν από τθν ζρευνα του GEM ςτον 

ενεργό πλθκυςμό θλικίασ 18-64 ετϊν, είναι τα εξισ: 

[1] Κατά το 2005 ςτθν Ελλάδα ςχεδόν το 17% αυτοφ του πλθκυςμοφ (πάνω από 

1,1 εκατ. άτομα) ςχετίηεται με κάποιου τφπου επιχειρθματικι 

δραςτθριοποίθςθ είτε αυτι είναι ενεργι, είτε ζχει μόλισ ξεκινιςει ι 

πρόκειται να ξεκινιςει ςφντομα. 

[2] Διαρκρωτικά, το 10,5%(περίπου 700 χιλ. άτομα) ιταν Κακιερωμζνοι 

Επιχειρθματίεσ, ςυμμετείχαν δθλαδι ςτθν ιδιοκτθςία εξ ολοκλιρου ι μζρουσ 

ενόσ επιχειρθματικοφ εγχειριματοσ, το οποίο λειτουργεί για διάςτθμα 

μεγαλφτερο των 42 μθνϊν. 

[3] Το υπόλοιπο 6,5% του πλθκυςμοφ (περίπου 420 χιλ. άτομα) βριςκόταν το 

2005 ςτα αρχικά ςτάδια ζναρξθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ), δθλαδι ιταν επίδοξοσ ι/και 

νζοσ επιχειρθματίασ(5,8% το 2004). 

[4] Το 5,2%(περίπου 340 χιλ άτομα) του πλθκυςμοφ ιταν Επίδοξοι 

Επιχειρθματίεσ, είχαν δθλαδι κατά το τελευταίο 12-μθνο ξεκινιςει κάποιεσ 

προκαταρκτικζσ ενζργειεσ ςτθν κατεφκυνςθ ζναρξθσ ενόσ νζου εγχειριματοσ 

ι λειτουργοφςαν ζνα εγχείρθμα το πολφ για τρεισ μινεσ 

 

Η ςυγκζντρωςθ δεδομζνων για μια ολόκλθρθ πλζον τριετία πριν και μζχρι το 

2005 κάνει κατορκωτι και τθν παρατιρθςθ των χαρακτθριςτικϊν τθσ 

επιχειρθματικότθτασ που δεν μετατρζπονται βραχυπρόκεςμα, και προςδιορίηουν 
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ζτςι το πλαίςιο τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα. Η ζρευνα μζςα 

ςτα τρία αυτά ζτθ φζρει ςτακερά χαρακτθριςτικά, τα οποία ςυςταίνουν ιςάρικμεσ 

δυςκολίεσ για τθν αφξθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθ χϊρα μασ. Η παρατιρθςθ 

των προβλθμάτων αυτϊν είναι δυνατόν να ςυντελζςει ςτθ διαμόρφωςθ 

ςτοχευμζνων πολιτικϊν, οι οποίεσ κα επικεντρϊνονται ς’ αυτά και κα επιηθτοφν τθν 

άμβλυνςθ των ςυνεπειϊν τουσ. Γι’ αυτό ςτθν Ζκκεςθ αναλφονται τα ςυγκεκριμζνα 

προβλιματα τθσ επιχειρθματικότθτασ και αναηθτοφνται τα μζτρα πολιτικισ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν κετικά τα προβλιματα αυτά.  

Ζμφαςθ δίνεται κυρίωσ ςτα μζτρα που αφοροφν το μζλλον και 

περιλαμβάνονται ςτο Σχζδιο του Υπουργείου Ανάπτυξθσ(2006) για το ΕΡΑΝ ΙΙ και ςτο 

Εκνικό Ρρόγραμμα Μεταρρυκμίςεων. Τα χαρακτθριςτικά είναι: 

[1] Η εκτίμθςθ ότι ςπανίηουν οι επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ 

[2] Ο προςανατολιςμόσ των νζων εγχειρθμάτων προσ τθν τελικι 

κατανάλωςθ 

[3] Ο κεντρικόσ ρόλοσ τθσ οικογζνειασ ςτθ χρθματοδότθςθ νζων 

εγχειρθμάτων 

[4] Ο μεγάλοσ φόβοσ τθσ αποτυχίασ 

[5] Η αδυναμία του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ 

[6] Η αμφίκυμθ ςτάςθ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ απζναντι ςτθν 

επιχειρθματικότθτα 
 

Η Ελλάδα βάςει τθσ ζρευνασ του 2005 καταγράφει το μεγαλφτερο ποςοςτό 

ςτθν Ευρϊπθ νζων εγχειρθμάτων που ζχουν ωσ αντικείμενο τθν παροχι προϊόντων 

και υπθρεςιϊν ςτον τελικό καταναλωτι. Το ποςοςτό αυτό παραμζνει εντυπωςιακά 

αμετάβλθτο ςτθ διάρκεια τθσ τριετίασ 2003-2006,πάνω από το 50%.  

Μάλιςτα, θ ζρευνα για το 2005, θ οποία για πρϊτθ φορά διερεφνθςε τα 

χαρακτθριςτικά των «κακιερωμζνων» επιχειρθματιϊν, αποκαλφπτει ότι παρόμοια 

ποςοςτά καταγράφονται και ςε αυτό τον τφπο επιχειρθματικότθτασ. 

Ππωσ ζχει ιδθ ςχολιαςτεί, το ανθςυχθτικό εδϊ είναι ότι οι επιχειρθματικζσ 

δραςτθριότθτεσ που ςιμερα ξεκινοφν φαίνεται ότι απλϊσ αναπαράγουν, αντί να 
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μεταβάλλουν, τθν τομεακι κατανομι τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν ελλθνικι 

οικονομία (ΙΟΒΕ, 2006). 

4.2.Ελλθνικι επιχειρθματικότθτα εν μζςω κρίςθσ και πϊσ ζχει βοθκθκεί θ 

ανάπτυξθ ςτθν Ελλάδα τθσ κρίςθσ 

Με βάςθ επίςθσ τθν ετιςια ζκκεςθ του Ιδρφματοσ Οικονομικϊν και 

Βιομθχανικϊν Ερευνϊν για το 2013(ΙΟΒΕ, 2013) για τθν Επιχειρθματικότθτα ςτθν 

Ελλάδα(2011 - 2012) κα παρουςιάςουμε τθν κατάςταςθ ςτθν οποία εντοπίηεται θ 

επιχειρθματικότθτα για τα ζτθ 2011-2012. Το ςχετικό ποςοςτό ςτθν Ελλάδα ανιλκε 

ςε ςχετικά υψθλά ποςοςτό(8%), κατατάςςοντασ τθ χϊρα μασ το 2011 ςτθν 4θκζςθ 

των χωρϊν με το υψθλότερο ειςόδθμα.  

Ραρά τισ παλινδρομιςεισ που εμφανίςτθκαν κατά τθ διάρκεια των ετϊν θ 

εξζλιξθ αυτοφ του δείκτθ αναδεικνφει τθν αντίδραςθ των Ελλινων ςτθν κρίςθ, που 

δεν ιταν άλλθ από τθν ίδρυςθ μικρϊν επιχειριςεων. Είναι ενδεικτικό ότι από τθν 

ζναρξθ τθσ κρίςθσ(2007) ο δείκτθσ αυτόσ προςζγγιςε το 10% αποκαλφπτοντασ με 

ζμμεςο τρόπο τθν αντίδραςθ των Ελλινων. Σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά 

τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν χϊρα, θ Ελλάδα βρίςκεται ςε υψθλά ςτάδια, τόςο 

όςον αφορά τουσ επίδοξουσ όςο και τουσ νζουσ επιχειρθματίεσ. Δεν είναι λοιπόν 

παράδοξο το γεγονόσ ότι θ επιχειρθματικότθτα αρχικϊν ςταδίων κινείται ςε υψθλά 

επίπεδα ακολουκϊντασ τθν πορεία των κακιερωμζνων επιχειρθματιϊν και ωσ εκ 

τοφτου ωκϊντασ τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα προσ τα πάνω. 

Η κατανομι των κλαδικϊν δραςτθριοτιτων περιλαμβάνει τθν επίμονθ 

παρουςία του τριτογενοφσ τομζα με τθ μεταποιθτικι δραςτθριότθτα να ακολουκεί 

και τον πρωτογενι τομζα να ολοκλθρϊνει το ςφνολο. Η ελλθνικι επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα ενιςχφει αρκετά τθ δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ λόγω του 

μεγάλου αρικμοφ μικρϊν επιχειριςεων. Αυτό όμωσ ζχει ωσ βαςικι ςυνζπεια τθ 

δθμιουργία ζωσ και 4 κζςεων απαςχόλθςθσ ανά επιχείρθςθ, κακϊσ θ επίδραςθ ςτθν 

κλίμακα 5-19 εργαηόμενοι και 20+ είναι αρκετά μικρότερθ.  

Θα μποροφςε να υποςτθριχκεί ότι το αποτζλεςμα αυτό είναι κυρίωσ ηιτθμα 

δομϊν τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Η αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ παίηει πρωτεφοντα 

ρόλο για τθν επιχειρθματικότθτα και αυτό γιατί οι επενδφςεισ δθμιουργοφν αφ’ ενόσ 

ςυνκικεσ αυξθμζνθσ ςυνολικισ ηιτθςθσ και αφ’ ετζρου ςυνκικεσ αφξθςθσ τθσ 
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προςφοράσ, ιδιαίτερα όταν είναι προςανατολιςμζνεσ ςτθν άνοδο τθσ 

παραγωγικότθτασ. Σθμαντικό ρόλο ςτθν ςυνολικι επίδραςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ 

κατζχει θ καινοτομία. Και ςε αυτό το πεδίο θ νζα επιχειρθματικότθτα ςτθν Ελλάδα 

κινείται ςε αρκετά ικανοποιθτικά επίπεδα. Σφμφωνα με το ΙΟΒΕ(2013), θ Ελλάδα 

βρίςκεται ςτθν 8θθκζςθ τθσ ςχετικισ κατάταξθσ, με τα νζα επιχειρθματικά 

εγχειριματα να χαρακτθρίηονται ωσ καινοτόμα ςε βακμό που ξεπερνά το 30%. 

Ρρόκειται αναμφίβολα για ζνα ιδιαίτερα ςθμαντικό εφρθμα το οποίο τονίηει 

ότι οι επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθ χϊρα αντιλαμβάνονται ότι θ πρωτοπορία 

αποτελεί βαςικι επιλογι τθσ επιχειρθματικισ επιτυχίασ. Ακόμθ αναδεικνφεται ζνα 

ακόμθ εφρθμα το οποίο δεν είναι άλλο από τθν επίδραςθ που αςκεί θ οικονομικι 

φφεςθ ςτισ παραδοςιακζσ δραςτθριότθτεσ. Η ανάδειξθ νζων επιχειρθματικϊν 

ευκαιριϊν λόγω του μεταςχθματιςμοφ που υφίςταται θ αγορά ςε περίοδο φφεςθσ 

ςυνδζεται άμεςα με τθν καινοτομία.  

Ζνα άλλο ηιτθμα το οποίο αναδεικνφεται ςτθ μελζτθ του ΙΟΒΕ(2013) είναι θ 

εξωςτρζφεια θ οποία αποτελεί μια καταλυτικι επιλογι πλζον για τισ ελλθνικζσ 

επιχειριςεισ. Η ςθμαντικι πτϊςθ τθσ ςυνολικισ εγχϊριασ ηιτθςθσ ςε ςυνδυαςμό με 

τθν ανάδειξθ ευκαιριϊν ςτισ αγορζσ του εξωτερικοφ ωκεί τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ 

να επιλζγουν τθν εξαγωγικι δραςτθριότθτα. Με άλλα λόγια ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία 

κατά πόςο τα ελλθνικά προϊόντα που βαςίηονται ςτθν καινοτομία απευκφνονται 

ςτθν εξωτερικι ι ςτθν εςωτερικι αγορά. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τον ςχετικό δείκτθ του GEM ο οποίο προςμετρά το 

ποςοςτό των πελατϊν των ελλθνικϊν επιχειριςεων που βρίςκονται εκτόσ τθσ χϊρασ, 

θ Ελλάδα βρίςκεται αρκετά ψθλά ςτθν αποκλειςτικι εξυπθρζτθςθ εγχϊριων 

πελατϊν(44,8%.) Σχετικά με τθν εξωςτρεφι δραςτθριότθτα οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ 

που καλφπτουν τθ ηιτθςθ τουσ μζχρι και 25% από πελάτεσ του εξωτερικοφ 

βρίςκονται περίπου ςτο 40%, ενϊ ακολουκοφν μονάδεσ με εντονότερθ εξαγωγικι 

δραςτθριότθτα. 

Μελετϊντασ τα ςτοιχεία αυτά, ςτθ διάρκεια των χρόνων αναδεικνφεται θ 

επίμονθ ικανοποίθςθ των τοπικϊν αναγκϊν και όχι των διεκνϊν διακυμάνςεων τθσ 

ηιτθςθσ. Ρρόκειται αναμφίβολα για ζνα δομικό πρόβλθμα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ 

το οποίο τθν κακιςτά ςτατικι ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κρίςθσ. Αν λθφκεί υπόψθ και θ 
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αρκετά υψθλι καινοτομικότθτα που παρατθρικθκε οι ευκαιρίεσ που χάνονται 

βρίςκονται ςε ακόμθ υψθλότερα επίπεδα. 

Τζλοσ μια ακόμθ ςθμαντικι μεταβλθτι ςτθν ανάπτυξθ τθσ επιτυχοφσ 

επιχειρθματικότθτασ είναι θ τεχνολογία. Σε καμία περίπτωςθ τα αποτελζςματα δεν 

μποροφν να χαρακτθριςτοφν ωσ αποκαρρυντικά, οφτε όμωσ και ωσ ιδιαίτερα 

ενκαρρυντικά. Ριο ςυγκεκριμζνα το 17,1%των νζων επιχειριςεων βαςίηεται ςτθ 

χριςθ εντελϊσ νζων τεχνολογιϊν. Από τθν άλλθ πλευρά ςε ενδιάμεςθ φάςθ (νζεσ 

τεχνολογίεσ) βρίςκεται το 24,2% των επιχειριςεων, ενϊ ςτον αντίποδα το κυρίαρχο 

58,7% χρθςιμοποιεί παλιζσ τεχνολογίεσ. 

Ενδεχομζνωσ λοιπόν θ χαμθλι εξωςτρζφεια των ελλθνικϊν επιχειριςεων να 

οφείλεται και ςτον όχι εδραιωμζνο νζο τφπο τεχνολογιϊν. Εντοφτοισ μνεία αξίηει να 

γίνει ςτο γεγονόσ ότι θ τεχνολογία αυτι μετρείται κυρίωσ με βάςθ τα χαρακτθριςτικά 

και τα ςτοιχεία ςτθν παραγωγικι διαδικαςία που χρθςιμοποιοφνται ςε κάκε χϊρα 

ξεχωριςτά. Και αυτό διότι θ τεχνολογία που χρθςιμοποιείται είναι ςυνυφαςμζνθ με 

τθν ικανοποίθςθ των τοπικϊν αναγκϊν. Ωσ εκ τοφτου μπορεί να υποςτθριχκεί ακόμθ 

ότι υπάρχει μια αυξθτικι τάςθ χριςθσ τθσ νζασ τεχνολογίασ από τουσ νζουσ και τουσ 

επίδοξουσ επιχειρθματίεσ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ. Το 

βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ τεχνολογίασ είναι ότι ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ και ςτθ 

ςφνδεςθ των βαςικϊν επιχειρθματικϊν διεργαςιϊν, ϊςτε οι ροζσ εργαςίασ, 

πλθροφορίασ και παραγωγισ να λειτουργοφν ακόμθ αποτελεςματικότερα. 

 

4.3. φγκριςθ επιπτϊςεων "προ" και "εν μζςω" κρίςθσ 

Ωςτόςο τθν τελευταία χρόνια ςτθν Ελλάδα αλλά και ςε πολλζσ άλλεσ 

Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ υφίςτανται ζνα ςθμαντικό εμπόδιο το οποίο ζχει ανακόψει τθν 

πορεία τθσ χϊρασ μασ προσ τθν ανάπτυξθ τθσ διεκνοφσ επιχειρθματικότθτασ. Το 

εμπόδιο αυτό ςυνίςταται ςτθν επιδείνωςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ χϊρασ 

από το 2007 και μετά, ωσ αποτζλεςμα τθσ παγκόςμιασ και Ευρωπαϊκισ οικονομικισ 

κρίςθσ. Ραρατθρείται ανάπτυξθ προσ φφεςθ τθν τελευταία δεκαετία. Ρρόκειται για 

το κυκλικό φαινόμενο που υπάρχει εδϊ και εκατοντάδεσ χρόνια. Μζςω τθσ 

διπλωματικισ εργαςίασ αυτισ κα αναλφςουμε ποια είναι θ οικονομικι κατάςταςθ 

του κόςμου και ιδιαίτερα τθσ Ελλάδοσ.  
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Η οικονομικι κρίςθ που διανφει θ Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ζχει 

καταςτιςει πλικοσ επιχειριςεων, ιδιαίτερα τισ μικρομεςαίεσ, μθ βιϊςιμεσ, με 

αποτζλεςμα να ανακόπτεται τελείωσ θ ανάπτυξθ τουσ ςτο εςωτερικό τθσ Ελλάδασ 

και εν ςυνεχεία και διεκνϊσ. Η πλειοψθφία των επιχειριςεων ςυχνά που κάνουν τθν 

επιλογι προσ τθν διεκνοποίθςθ, αρχικά δοκιμάηουν τισ δυνάμεισ τουσ ςτο εςωτερικό 

τθσ χϊρασ προκειμζνου ςτθν ςυνζχεια να είναι ζτοιμεσ να διευρφνουν τουσ 

επιχειρθματικοφσ τουσ ορίηοντεσ και ςτισ διεκνείσ αγορζσ. Πμωσ με τισ υφιςτάμενεσ 

οικονομικζσ ςυνκικεσ ςτον Ελλαδικό χϊρο, μια ανάπτυξθ ςτο εςωτερικό τθσ χϊρασ 

κρίνεται ζνα δφςκολο εγχείρθμα. 

Στθν ςυνζχεια κα αναφζρουμε βαςικά οικονομικά ςτοιχεία τα οποία 

παρουςιάηουν τθν επιχειρθματικότθτα ςτθν Ελλάδα κατά τα δφο τελευταία ζτθ, αλλά 

και τθν πορεία που ζχει επιδείξει ςτο πζραςμα τθσ τελευταίασ δεκαετίασ, βάςει 

ςτοιχείων που ςυλλζχκθκαν από το Κδρυμα Οικονομικϊν και Βιομθχανικϊν Ερευνϊν 

(ΙΟΒΕ) και από το Ραγκόςμιο Ραρατθρθτιριο Επιχειρθματικότθτασ(GEM).  

Με βάςθ τισ προκαταρτικζσ επεξεργαςίεσ τθσ φετινισ ζκκεςθσ που κα 

δθμοςιευτεί από το ΙΟΒΕ ςτα τζλθ του 2014 θ «επιχειρθματικότθτα αρχικϊν 

ςταδίων», ιτοι το ποςοςτό των ατόμων ςε θλικία 18 ϊσ 64 ετϊν το οποίο 

εντοπιηόταν το ςτάδιο εκκίνθςθσ μιασ νζασ επιχειρθματικισ πρωτοβουλίασ, είναι 

περιοριςμζνο για δεφτερο ςυνεχόμενο ζτοσ ςτο χαμθλότερο επίπεδό του από τθν 

απαρχι τθσ ζρευνασ, δθλαδι το ζτοσ 2003.  

Ριο ςυγκεκριμζνα ςτθν Ελλάδα, το μζροσ πλθκυςμοφ το οποίο εντοπίηεται ςε 

ςτάδιο εκκίνθςθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ για το ζτοσ 2013 υπολογίηεται 

περίπου ςτο 5,2%. Είναι ορατό πωσ θ δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία, θ περιοριςμζνθ 

ρευςτότθτα και οι αςτάκειεσ που επικρατοφςαν και το 2013 ςτθν ελλθνικι 

οικονομία, επιδροφν κακοριςτικά ςτθ τάςθ του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ να λάβει 

οποιουδιποτε είδουσ επιχειρθματικι πρωτοβουλία, παρόλο που οι επιλογζσ 

απαςχόλθςθσ είναι περιοριςμζνεσ λόγω τθσ φφεςθσ και θ ανεργία κινείται ςτο 27%. 

Θα ιταν δθλαδι αναμενόμενο κάποιοσ, ακόμα και για λόγουσ βιοποριςμοφ, να 

επιλζξει να δραςτθριοποιθκεί επιχειρθματικά. Ραρ’ όλα αυτά είναι φανερό πωσ οι 

μακροοικονομικοί παράγοντεσ και θ ςυνολικι οικονομικι αςτάκεια κυριαρχοφν και 

λειτουργοφν τελικά αποτρεπτικά ςτθν εκδιλωςθ εντονότερθσ επιχειρθματικισ 
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πρωτοβουλίασ από τουσ πολίτεσ τθσ χϊρασ. 

 Μια άλλθ ςθμαίνουςα διάςταςθ θ οποία ερευνάται από τον ΙΟΒΕ είναι θ 

κλαδικι ταυτότθτα των επιχειρθματικϊν εγχειρθμάτων οι οποίεσ γεννϊνται ςτθ 

χϊρα ετθςίωσ. Είναι προφανζσ ότι το επικυμθτό είναι τα καινοφργια εγχειριματα τα 

οποία ειςχωροφν, να βελτιϊνουν τθν ταυτότθτα του επιχειρθματικοφ κόςμου μζςα 

από τισ εξισ πτυχζσ: 

[1] Να βελτιϊνουν τθν τεχνολογικι και καινοτομικι ουςία,  

[2] Να είναι πικανϊσ παραπάνω εξαγωγικά,  

[3] Να αφοροφν ςτθν αξιοποίθςθ τθσ γνϊςθσ,  

[4] Να ςυνειςφζρουν ςτθν ποιοτικι προαγωγι του επιχειρθματικοφ 

ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ, ςτον προςανατολιςμό που οι περιςςότεροι 

ςυνακολουκοφν ότι ςυςταίνει ζνα νζο πρότυπο ανάπτυξθσ για τθν 

Ελλάδα, το οποίο ςτθρίηεται ςτθ γνϊςθ.  

Γενικά, ςτθν πλειοψθφία των χωρϊν παγκοςμίωσ, θ πλειοψθφία των νζων 

εγχειρθμάτων τα οποία γεννιοφνται ςχετίηονται με τθν παροχι προϊόντων και 

υπθρεςιϊν προσ τον τελικό καταναλωτι. Ωςτόςο, ςτισ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ, αυτζσ 

δθλαδι που κεμελιϊνουν τθν ανάπτυξι τουσ ςε μεγαλφτερο μζροσ ςε διαςτάςεισ 

τθσ καινοτομίασ, ο ευρφτεροσ τομζασ των υπθρεςιϊν προσ επιχειριςεισ, κακίςταται 

ςτακερά υψθλότεροσ.  

Αυτόσ ο τομζασ λογίηεται επικυμθτόσ ωσ τομζασ ανάπτυξθσ νζασ 

επιχειρθματικότθτασ διότι ακριβϊσ δε ςτθρίηεται απλά ςε μια «λιανικι» αγορά, αλλά 

ειςζρχεται ςε μια λογικι αλυςίδα αξίασ μιασ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ, 

κατακτϊντασ ζναν κρίκο ςε μία εκνικι ι/και παγκόςμια αλυςίδα αξίασ. Επικυμθτά 

είναι αςφαλϊσ και τα εγχειριματα μεταποιθτικοφ χαρακτιρα, ενϊ επενδφςεισ αυτισ 

τθσ φφςθσ ςχετίηονται με μεγαλφτερεσ επενδφςεισ κεφαλαιουχικοφ εξοπλιςμοφ, 

αφετζρου ζχουν – κατά κανόνα - και ιςχυρότερο πολλαπλαςιαςτικό αποτζλεςμα 

ςτθν οικονομία. 

 Ωσ προσ τουσ δείκτεσ και κίνθτρα επιχειρθματικότθτασ, θ βοφλθςθ εκκίνθςθσ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςυρρικνϊκθκε λόγω των υφιςτάμενων οικονομικϊν 

ςυνκθκϊν και τθσ αβεβαιότθτασ. Η παφςθ λειτουργίασ επιχειριςεων αποδίδεται 

ςτθν ζλλειψθ κερδοφορίασ για τθν πλειοψθφία των επιχειριςεων.  
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Η επιχειρθματικότθτα ανάγκθσ ςυρρικνϊκθκε γενικά, αν και για ςτουσ 

επιχειρθματίεσ αρχικϊν ςταδίων ζχει μεγαλϊςει ςε μικρό βακμό, περιςτατικό που 

ενδεχομζνωσ να φανερϊνει ότι θ κρίςθ είναι δυνατόν να ζχει επιδείξει κάποιεσ 

επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ, ενϊ και θ επιχειρθματικότθτα ευκαιρίασ περιορίςτθκε. 

Ωσ προσ τα κλαδικά χαρακτθριςτικά τθσ επιχειρθματικότθτασ των αρχικϊν 

ςταδίων ο τομζασ των προϊόντων/υπθρεςιϊν προσ καταναλωτζσ, απορροφά το 

μεγαλφτερο μερίδιο των νζων εγχειρθμάτων ςτθν Ελλάδα.  

Η ζρευνα για τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ επιχειρθματικότθτασ των 

αρχικϊν ςταδίων παρουςιάηει χαμιλωμα του βακμοφ καινοτομίασ, και ζλλειψθ 

ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων, ωσ προσ το βακμό εξωςτρζφειασ, 

διαφαίνεται φφεςθ ςτθν ζνταςθ του εξαγωγικοφ προςανατολιςμοφ των 

επιχειριςεων, ενϊ ωσ προσ το επίπεδο τεχνολογίασ, δθλωτικό ποςοςτό αναφζρει 

πωσ εκμεταλλεφεται τεχνολογίεσ που είναι διακζςιμεσ ςτθν αγορά λιγότερο από ζνα 

ζτοσ.  

Ωσ προσ τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά τθσ επιχειρθματικότθτασ των 

αρχικϊν ςταδίων, θ ζμφυλθ διάρκρωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ παρουςιάηει ότι το 

μερίδιο τθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ αρχικϊν ςταδίων ςυγκαλφπτει το ζνα 

τρίτο των επιχειρθματιϊν, ενϊ ςτο επίπεδο εκπαίδευςθσ διακρίνεται εκτίναξθ του 

ποςοςτοφ των αποφοίτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτουσ επιχειρθματίεσ αρχικϊν 

ςταδίων, διότι θ ςυνεπακόλουκθ τθσ κρίςθσ ανεργία, κατευκφνει αρκετοφσ 

πτυχιοφχουσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν επιχειρθματικι εναςχόλθςθ, αντί τθσ 

αναηιτθςθσ εργαςίασ ωσ μιςκωτϊν. 

Αποκαλυπτικι είναι και θ ζρευνα του ΙΟΒΕ για τθν οικονομικι ςυγκυρία ςτθν 

Ελλάδα μζχρι τα τζλθ Ιουνίου του 2012. Σφμφωνα με τθν ζρευνα αυτι, ο Γενικό 

Δείκτθσ Οικονομικοφ Κλίματοσ ςτθν Ελλάδα παρουςιάηει τθ μικρότερθ τιμι του 

ζτουσ ςτο τζλοσ του ζκτου μινα του 2012, με τουσ αντίςτοιχουσ δείκτεσ για τθν ΕΕ 

και για τθν Ευρωηϊνθ να εξακολουκοφν να απζχουν από τουσ μακροχρόνιουσ μζςουσ 

όρουσ και για τισ δφο ηϊνεσ. 
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4.4. υμπεράςματα – Αποτελζςματα (από ΕΒ, ΙΟΒΕ κτλ. ) 

Στθν παροφςα παράγραφο κα παρουςιάςουμε διαγραμματικά τισ μεταβολζσ 

που ζχουν επζλκει ςε βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ τθσ επιχειρθματικότθτασ κατά τθν 

τελευταία δεκαετία.  

Η παρουςίαςθ ςυγκριτικϊν γραφθμάτων κα μασ βοθκιςει να δοφμε και να 

κατανοιςουμε καλφτερα τισ αλλαγζσ που ζχουν ςυντελεςτεί ςτον τομζα αυτό, όπου 

κα είναι ορατι και θ πτϊςθ των μεγεκϊν που μελετάμε κατά τθν διάρκεια τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ. 

Στο Διάγραμμα 10 μποροφμε να δοφμε τθν διαχρονικι εξζλιξθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ αρχικϊν ςταδίων από το ζτοσ 2013 και μετά, ϊςτε να δοφμε τθν 

πτωτικι τθσ πορείασ από το ζτοσ 2008 και μετά. 

 

Διάγραμμα 10.  Διαχρονική Εξζλιξη τησ Επιχειρηματικότητασ Αρχικών Σταδίων ςτην 

Ελλάδα 

 

Πηγή: Ίδρυμα Βιομηχανικών και Κοινωνικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), 2014 

 

Στο Διάγραμμα 11 μποροφμε να δοφμε τθν διαχρονικι εξζλιξθ τθσ κλαδικισ 

κατανομισ των νζων επιχειρθματικϊν εγχειρθμάτων ςτθν Ελλάδα, από το 2003 ζωσ 

ςιμερα. 



55 

 

Διάγραμμα 11. Διαχρονική Εξζλιξη τησ Κλαδικήσ Κατανομήσ των Νζων 

Επιχειρηματικών Εγχειρημάτων ςτην Ελλάδα 

 

Πηγή: Ίδρυμα Βιομηχανικών και Κοινωνικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), 2014 

 

Ππωσ φαίνεται και ςτο Διάγραμμα 11 ςτθν Ελλάδα, και το 2013 πάνω από τα 

μιςά νζα εγχειριματα κατευκφνονται ςτθν διάκεςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν ςτον 

τελικό καταναλωτι. Ο δείκτθσ αυτόσ ιταν διαχρονικά υψθλόσ ςτθ χϊρα μασ, 

ιδιαίτερα μζχρι και το 2008. Από το 2009, δθλαδι κατά τθν περίοδο τθσ κρίςθσ, 

πράγματι ζλαβε χϊρα μια διόρκωςθ θ οποία ενκυλακϊνει ακριβϊσ τθ μεγάλθ 

κάμψθ τθσ καταναλωτικισ ηιτθςθσ, που αποκάρρυνε τα άτομα από αντίςτοιχθ 

επιχειρθματικι δραςτθριοποίθςθ.  

Ωςτόςο, ζκτοτε και ειδικά τθν τελευταία τριετία το ποςοςτό αυτό ενιςχφεται 

και πάλι. Τθν ίδια περίοδο πάντωσ παρατθρείται άνοδοσ του ποςοςτοφ των νζων 

εγχειρθμάτων που προςφζρουν υπθρεςίεσ προσ επιχειριςεισ, κάτι που ωκεί το 

ςχετικό δείκτθ πλθςιζςτερα ςτο μζςο όρο των χωρϊν καινοτομίασ. Πμωσ αντίκετα, 

το μερίδιο των μεταποιθτικϊν εγχειρθμάτων περιορίηεται, εξζλιξθ που όπωσ 

αναφζρκθκε δεν είναι γενικά επικυμθτι. Τζλοσ ζνα από τα ηθτιματα που εξετάηει θ 

ζρευνα του GEM και το οποίο ζχει ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςτθ ςθμερινι οικονομικι 

ςυγκυρία είναι το κατά πόςο ο πλθκυςμόσ τθσ χϊρασ –ανεξαρτιτωσ αν 

δραςτθριοποιείται επιχειρθματικά ι όχι – κεωρεί ότι κα υπάρξουν επιχειρθματικζσ 

ευκαιρίεσ ςτο περιβάλλον τουσ κατά το επόμενο εξάμθνο και βεβαίωσ πϊσ ζχει 
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διαχρονικά εξελιχκεί αυτι θ αντίλθψθ. Η αντίλθψθ αυτι μπορεί να ςυνδζεται με 

προςδοκίεσ για ολοκλιρωςθ τθσ φφεςθσ και ζναρξθ ενόσ νζου κφκλου ανάπτυξθσ, 

κατά τον οποίο δθμιουργοφνται επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ προσ αξιοποίθςθ. 

Στθν ζκκεςθ του ΙΟΒΕ επίςθσ διερευνάται ςε ετιςια βάςθ θ αναςτολι 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Σχετικά με το κζμα αυτό, ο Ρίνακασ 6 παρουςιάηει 

δφο ειδϊν δεδομζνα. Ρρϊτον, το ποςοςτό του πλθκυςμοφ ςτθν Ελλάδα που 

διλωςαν ότι διζκοψαν τθν επιχειρθματικι τουσ δραςτθριότθτα το προθγοφμενο 

ζτοσ. Δεφτερον, καταγράφονται οι λόγοι που οδιγθςαν ςτθν αποχϊρθςθ από τον 

επιχειρθματικό ςτίβο.  

Πίνακασ 6:Ποςοςτά Διακοπήσ Επιχειρηματικήσ Δραςτηριότητασ και Λόγοι 

Αποχώρηςησ από την Επιχείρηςη 

 

Πηγή: Ίδρυμα Βιομηχανικών και Κοινωνικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), 2014 

 

Το ποςοςτό λοιπόν των Ελλινων που διλωναν το 2012 ότι διζκοψαν τθν 

επιχειρθματικι τουσ δραςτθριότθτα το προθγοφμενο δωδεκάμθνο ιταν 2,4%, 

ςθμαντικά χαμθλότερο από το 3% που είχε καταγραφεί το 2011. Ραρ’ όλθ λοιπόν τθν 

φφεςθ ςτθν οποία βρίςκεται θ ελλθνικι οικονομία, το ποςοςτό διακοπισ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ δεν φαίνεται ιδιαίτερα υψθλό. 

Τα δεδομζνα που παρουςιάςτθκαν παραπάνω αντανακλοφν μια μάλλον 

αρνθτικι εικόνα για τθν επιχειρθματικότθτα ςτθν Ελλάδα, όπωσ είναι άλλωςτε 

αναμενόμενο με δεδομζνθ τθ βακιά κρίςθ που μαςτίηει τθ χϊρα. Ωςτόςο, υπάρχουν 

δφο ενδιαφζροντα ευριματα, τα οποία φαίνεται πωσ υποδθλϊνουν τθν αρχι μιασ 
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μεταςτροφισ του κλίματοσ. Το πρϊτο αφορά το κατά πόςον οι πολίτεσ κεωροφν πωσ 

κα υπάρξουν επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ ςτον περίγυρό τουσ κατά το επόμενο 

εξάμθνο. Με 12,9% θ Ελλάδα καταγράφει μια από τισ χαμθλότερεσ επιδόςεισ 

παγκοςμίωσ. 

Ωςτόςο, ςθμαντικά ςυμπεράςματα για τθν Ελλάδα εξάγονται από τθν 

απεικόνιςθ τθσ εξζλιξθσ του δείκτθ κακ’ όλα τα ζτθ ελλθνικισ ςυμμετοχισ ςτο 

ερευνθτικό πρόγραμμα του GEM, όπωσ φαίνεται ςτο Διάγραμμα 12. 

 

Διάγραμμα 12. Επιχειρηματικζσ Ευκαιρίεσ το επόμενο Εξάμηνο 

 

Πηγή: Ίδρυμα Βιομηχανικών και Κοινωνικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), 2014 

 

Η ςτακερι πτϊςθ του δείκτθ μεταξφ 2008 και 2011 δικαιολογείται προφανϊσ 

από τθ μεγάλθ φφεςθ ςτθν οποία βρίςκεται θ ελλθνικι οικονομία αυτό το χρονικό 

διάςτθμα. Ωςτόςο, παρουςιάηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον θ επίδοςθ του 2012, κακϊσ 

φαίνεται να υποδθλϊνει μια ςαφι αντιςτροφι τθσ πτωτικισ τάςθσ. Το ποςοςτό 

λοιπόν των Ελλινων που διλωναν το2012 ότι βλζπουν επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ το 

επόμενο εξάμθνο ιταν 12,9%, ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό το 2011 ιταν 10,9%. Το 

εφρθμα αυτό ταιριάηει απόλυτα με μια τάςθ που είχε ιδθ διαφανεί από το 

προθγοφμενο ζτοσ. Ενϊ μειωνόταν το ποςοςτό εκείνων που ζβλεπαν 

επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ, όταν τζκθκε το ερϊτθμα κατά πόςο προςδοκοφν 

περιςςότερεσ ευκαιρίεσ για το 2012 ςε ςφγκριςθ με το 2011, πάνω από δφο ςτα τρία 

άτομα απαντοφςαν κετικά. Σε ςυνδυαςμό τα δφο ευριματα φαίνεται λοιπόν ότι 
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διαγράφουν μια τάςθ ανάκαμψθσ τθσ οικονομίασ, κακϊσ περιςςότερα άτομα από 

ότι ςτο παρελκόν διαπιςτϊνουν ότι υπάρχουν επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ γφρω τουσ. 

Το δεφτερο ενδιαφζρον εφρθμα είναι ςτο κατά πόςο οι πολίτεσ εκτιμοφν ότι θ 

είςοδοσ ςτον επιχειρθματικό ςτίβο ςυνιςτά μια καλι επιλογι ςταδιοδρομίασ. Το 

Διάγραμμα 13 παρουςιάηει τα δεδομζνα για τθν Ελλάδα κατά τθν τελευταία 

δεκαετία. 

Διάγραμμα 13.Επιχειρηματικζσ Ευκαιρίεσ το επόμενο Εξάμηνο 

 

Πηγή: Ίδρυμα Βιομηχανικών και Κοινωνικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), 2014 

 

Και εδϊ είναι βζβαια προφανισ θ ςτακερι πτϊςθ του δείκτθ μετά το 2008, 

τθν περίοδο τθσ κρίςθσ δθλαδι. Κακϊσ θ οικονομία ςυρρικνωνόταν, όλο και 

λιγότερα άτομα εκτιμοφςαν ότι θ επιχειρθματικι δραςτθριοποίθςθ κα ιταν ςε κζςθ 

να εξαςφαλίςει ςτον επιχειροφν υψθλότερο ειςόδθμα, εργαςιακι αςφάλεια και 

ανεξαρτθςία, όλα δθλαδι τα κεωροφμενα ωσ κετικά επακόλουκα τθσ 

επιχειρθματικότθτασ ωσ επαγγελματικισ επιλογισ.  

Ωςτόςο, και εδϊ ζχει ενδιαφζρον θ επίδοςθ του δείκτθ κατά το 2012. Το 

64,4% του δείγματοσ απαντά ότι θ επιχειρθματικότθτα είναι καλι επιλογι 

ςταδιοδρομίασ, ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό το 2011ιταν μόνο 61%. Η αφξθςθ αυτι 

υποδθλϊνει μια κετικότερθ εκτίμθςθ για τισ προοπτικζσ βιωςιμότθτασ νζων 

εγχειρθμάτων ςε ςφγκριςθ με το παρελκόν, άρα τθν εκτίμθςθ ότι οι προοπτικζσ τθσ 

οικονομίασ αναμζνεται να βελτιωκοφν. 
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Στθν ςυνζχεια κα παρουςιάςουμε ακόμα μια ζρευνα θ οποία 

πραγματοποιείται ςε ετιςια βάςθ από τον διεκνι οργανιςμό Doing Business τθσ 

World Bank Group ςφμφωνα με τθν οποία καταγράφονται οι ςυνκικεσ που ευνοοφν 

ι δυςχεραίνουν τθν δθμιουργία νζων επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα, αλλά και ςε άλλεσ 

χϊρεσ του ΟΟΣΑ και του κόςμου (ςφνολο 189 χϊρεσ).  

Τα ςτοιχεία που παρουςιάηονται ςτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν δείχνουν 

τθν κατάταξθ τθσ Ελλάδασ ςτθν μζτρθςθ και αξιολόγθςθ τθσ ευκολίασ δθμιουργίασ 

μιασ επιχείρθςθσ μεταξφ 189 χωρϊν για τα ζτθ 2014 και 2015. 

 

Πίνακασ 7:Ευκολία Δημιουργίασ Επιχείρηςησ 

Θζματα 
2015 

Κατάταξθ 

2014 

Κατάταξθ 
Μεταβολι 

Ξεκίνθμα Επιχείρθςθσ 52 57 5 

Λιψθ Οικοδομικισ Άδειασ 88 90 2 

Λιψθ Ηλεκτροδότθςθσ 80 73 -7 

Καταχϊρθςθ Ακινιτων  116 170 54 

Λιψθ Ρίςτωςθσ 71 67 -4 

Ρροςταςία Επενδυτϊν 62 61 -1 

Ρλθρωμι Φόρων 59 41 -18 

Διαςυνοριακό Εμπόριο 48 50 2 

Εφαρμογι Συμβάςεων 155 155 
Καμία 

Μεταβολι 

Επίλυςθ Αφερεγγυότθτασ 52 51 -1 

Πηγή: Diong Business 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/greece#getting-credit
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/greece#protecting-minority-investors
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/greece#paying-taxes
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/greece#trading-across-borders
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/greece#enforcing-contracts
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/greece#resolving-insolvency
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Ραρατθροφμε ότι ςτουσ τομείσ ξεκίνθμα επιχείρθςθσ, λιψθ οικοδομικισ 

άδειασ, καταχϊρθςθ ακινιτων και διαςυνοριακό εμπόριο θ κατάταξθ τθσ Ελλάδασ 

παρουςίαςε πτϊςθ το 2015 ςε ςχζςθ με το 2014, ενϊ ςε κζματα όπωσ θ λιψθ 

θλεκτροδότθςθσ, λιψθ πίςτωςθσ και καταβολι φόρων παρουςίαςε αφξθςθ. 

Η αφξθςθ τθσ κατάταξθσ ςτο ξεκίνθμα καινοφργιασ επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με 

τθν ζρευνα, αποδίδεται ςτο γεγονόσ ότι μειϊκθκε το κόςτοσ εγγραφισ. Πςο αφορά 

τθν καταχϊρθςθ ακινιτου θ Ελλάδα διευκόλυνε τθν διαδικαςία μεταβίβαςθσ των 

ακινιτων μζςω τθσ μείωςθσ του φόρου μεταβίβαςθσ ακινιτων και τθν κατάργθςθ 

τθσ υποχρζωςθσ για τθ δθμοτικι πιςτοποιθτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ. 

Επίλογοσ - Εξαγωγι ςυμπεραςμάτων 
 

Στθν παροφςα εργαςία μελετιςαμε τον τρόπο με τον οποίο θ οικονομικι 

κρίςθ που διανφει θ Ελλάδα τα τελευταία χρόνια επθρζαςε τθ διεκνι 

επιχειρθματικότθτα, δθλαδι το ςφνολο των επιχειριςεων τθσ χϊρασ, οι οποίεσ 

επικυμοφν και εν τζλει καταφζρνουν να επεκτακοφν ςε αγορζσ του εξωτερικοφ. 

Ππωσ είναι ιδθ γνωςτό, θ παγκόςμια οικονομία πλιττεται από οικονομικι 

κρίςθ θ οποία ξεκίνθςε ςτισ ΗΡΑ ιδθ από το 2007, και ςτθν ουςία ιταν αδφνατο να 

αφιςει ανεπθρζαςτθ και τθν Ελλάδα.  

Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο τθσ οικονομικισ κρίςθσ, εντείνονται ςυνεχϊσ οι 

υπαρκτζσ και χρόνιεσ ςυςτθμικζσ αδυναμίεσ τθσ επιχειρθματικότθτασ όλων των 

χωρϊν που βιϊνουν ζντονα τισ ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ . 

Οι παράγοντεσ οι οποίοι ανακόπτουν τθν πορεία μιασ χϊρασ προσ τθν 

επιχειρθματικότθτα βρίςκονται ςυνικωσ ςτο εςωτερικό οικονομικό περιβάλλον τθσ 

χϊρασ, και ζχουν να κάνουν με ηθτιματα διακοπισ ι αναςτολισ λειτουργίασ των 

επιχειριςεων λόγω τθσ υφιςτάμενθσ οικονομικισ κρίςθσ, οι μειωμζνεσ ευκαιρίεσ 

απαςχόλθςθσ, θ ζλλειψθ κερδοφορίασ και χρθματοδότθςθσ. 

Ωςτόςο, θ ςυςτθματικι μεταχείριςθ και αντιμετϊπιςθ όλων των παραπάνω 

παραγόντων που αποτελοφν εμπόδια ςτθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 

τθν κακθλϊνουν ςε ςτάςιμο ςθμείο μποροφν να απελευκερϊςουν τισ δθμιουργικζσ 

δυνάμεισ κάκε χϊρασ και να ςυγκροτιςουν μόνιμθ και αςφαλι διζξοδο από τθν 



61 

 

οικονομικι κρίςθ που θ κάκε μια βιϊνει ςε διαφορετικό βακμό κακϊσ και εγγφθςθ 

μακρόπνοθσ ανάπτυξθσ. 

Μελετϊντασ λοιπόν τθν ελλθνικι επιχειρθματικότθτα υπό το πρίςμα τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα, είναι απαραίτθτο να αντιλθφκοφμε τισ υπάρχουςεσ 

αλλά και χρόνιεσ αδυναμίεσ τθσ ελλθνικισ επιχειρθματικότθτασ, οι οποίεσ 

ςυγκεντρϊνονται ςτθν ζλλειψθ ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτο διεκνι χϊρο, ςτισ 

ςτρεβλϊςεισ και περιοριςμοί που δεν ενιςχφουν τθ διείςδυςθ ςτισ διεκνείσ αγορζσ, 

ςτισ δομικζσ αδυναμίεσ ςτθν παραγωγι και χριςθ υψθλισ τεχνολογίασ, ςτισ 

περιοριςμζνεσ δαπάνεσ ςτθν ζρευνα για τθν καινοτομία, ςτθν περιοριςμζνθ 

ςυμμετοχι αποφοίτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθ ςφγχρονθ 

επιχειρθματικότθτα. 

Η επιχειρθματικότθτα γενικά αναφζρεται ςτθν ικανότθτα των ατόμων να 

διακρίνουν κακοριςμζνεσ ευκαιρίεσ επζνδυςθσ και μζςω τθσ αξιοποίθςθσ 

ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων, να δθμιουργοφν προςτικζμενθ αξία. Για τθν 

παρουςίαςθ πολλϊν εκ των ςτοιχείων που παρατζκθκαν ςτθν παροφςα 

χρθςιμοποιικθκαν οι αντίςτοιχεσ ετιςιεσ εκκζςεισ του Ιδρφματοσ Οικονομικϊν και 

Βιομθχανικϊν Ερευνϊν (ΙΟΒΕ, 2013) οι οποίεσ αναρτϊνται για τθν 

Επιχειρθματικότθτα ςτθν Ελλάδα. Βάςει αυτϊν των ςτοιχείων είδαμε πωσ το 

ξεκίνθμα νζων επιχειρθματικϊν εγχειρθμάτων ταξινομεί ςτθν Ελλάδα το 2013 ςτθν 

8θ κζςθ των χωρϊν με του ψθλότερο ειςόδθμα.  

Στον τομζα τθσ καινοτομίασ, παρότι τα νζα επιχειρθματικά εγχειριματα 

χαρακτθρίηονται ωσ καινοτόμα ςε ποςοςτό που είναι μεγαλφτερο του 30%, θ 

πλειονότθτα των νζων επιχειριςεων ςτθρίηεται ςτθ μεταχείριςθ παλιϊν τεχνολογιϊν 

και επιπροςκζτωσ, τα προϊόντα και οι υπθρεςίεσ τθσ ζχουν περιοριςμζνθ εξωςτρεφι 

δυναμικι. 

Στθ βιωςιμότθτα και βελτίωςθ τθσ ελλθνικισ διεκνοφσ επιχειρθματικότθτασ 

είναι δυνατό να ςυντελζςουν οι δθμόςιεσ πολιτικζσ με ξεκάκαρθ ςτρατθγικι τθ 

διεκνι ανταγωνιςτικότθτα των ελλθνικϊν επιχειριςεων, ςτθριηόμενθ ςτθν 

καινοτομικι διαφοροποίθςθ. Αυτό είναι δυνατό να επιτευχκεί με ενδυνάμωςθ των 

μθχανιςμϊν άντλθςθσ και εκτζλεςθσ ιδεϊν από το διεκνι ανταγωνιςτικό χϊρο, 
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ςτροφι ςε προγράμματα τα οποία ζχουν ωσ ςτόχο τθ διαφοροποίθςθ με τθ 

διαχείριςθ τεχνολογιϊν αιχμισ και ιςχυροποίθςθ των κατάλλθλων και επιδζξιων 

επιχειριςεων για τθ διεκνι ανταγωνιςτικότθτα.  

Είναι γεγονόσ πωσ ςε ςυνκικεσ πιςτωτικισ ςτενότθτασ και περιοριςμζνθσ 

εγχϊριασ ηιτθςθσ, όπωσ οι ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ βρίςκεται θ Ελλάδα τα τελευταία 

ζτθ, θ βιωςιμότθτα αυτϊν των εγχειρθμάτων δθμιουργίασ και διεκνοποίθςθσ 

επιχειριςεων κακίςταται αβζβαιθ. Είναι ξεκάκαρθ θ ανάγκθ ιςχυροποίθςθσ εκείνου 

του είδουσ τθσ επιχειρθματικότθτασ θ οποία ζχει τθν ικανότθτα να είναι ανκεκτικι 

ακόμα και ςε φάςεισ πιςτωτικισ ςτενότθτασ και φφεςθσ, γεγονόσ το οποίο 

διαφαίνεται και από τθν τρζχουςα δυςχερι οικονομικι κζςθ ςτθν οποία εντοπίηεται 

θ χϊρα μασ.  

Θεωρείται ιδιαίτερα κρίςιμθ για τθν αναηωογόνθςθ τθσ εγχϊριασ οικονομίασ 

θ προϊκθςθ και υποςτιριξθ των επιχειριςεων εκείνων οι οποίεσ είναι καινοτόμεσ, 

επενδφουν ςτθ γνϊςθ και καταφζρνουν να είναι διεκνϊσ ανταγωνιςτικζσ, να 

ςυμβάλλουν με περιςςότερο δραςτικό τρόπο ςτθν απαςχόλθςθ με νζεσ κζςεισ 

εργαςίασ και καταλθκτικά να υπθρετιςουν τισ ανάγκεσ μιασ οικονομίασ, 

αναβακμίηοντασ τθν ανταγωνιςτικότθτά τθσ.  

Στα πλαίςια του νζου παγκόςμιου περιβάλλοντοσ κακίςταται όλο και 

επιτακτικότερθ από ποτζ θ ανάγκθ για ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων τθσ χϊρασ 

εκτόσ των ςυνόρων τθσ. Οι επιχειριςεισ ςτισ μζρεσ μασ επιβάλλεται να ςκζφτονται 

ςε διεκνζσ επίπεδο και μζςα ςε αυτό το πλαίςιο να αναπτφςςουν ςτρατθγικζσ και 

μεκόδουσ οι οποίεσ κα τουσ επιτρζπουν να αντιμετωπίςουν τθν πολυπλοκότθτα και 

τισ εξελίξεισ του παγκόςμιου περιβάλλοντοσ. 

Ρολφ ςθμαντικό ςε αυτιν τθν προςπάκεια διάνοιξθσ των οριηόντων τουσ 

είναι να αντιμετωπιςτεί θ πρόκλθςθ τθσ ανάγκθσ υιοκζτθςθσ ςτρατθγικϊν και 

μεκόδων οι οποίεσ κα αφοροφν τθν καινοτομία, τθν ζρευνα και τθν τεχνολογία, 

βαςικϊν παραμζτρων ϊκθςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ διεκνϊσ. Απαραίτθτο είναι 

επιπλζον να αντιμετωπιςτεί θ πρόκλθςθ για επιχειρθματικι εκπαίδευςθ, ζτςι ϊςτε 

να φτάςουν τισ άλλεσ χϊρεσ ςτισ επιχειρθματικζσ τουσ επιδόςεισ.  
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Είναι κοινά αποδεκτό πωσ θ επίτευξθ υψθλϊν ποςοςτϊν ποιοτικισ διεκνοφσ 

επιχειρθματικότθτασ ξεκινάει πρϊτα από τα εκνικά ςφνορα τθσ χϊρασ και μετά 

επεκτείνεται διεκνϊσ. Σθμαντικά μακιματα μποροφν να διδαχκοφν από εκείνεσ τισ 

αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ που ςιμερα λαμβάνουν ζνα μεγάλο μερίδιο Αμζςων Ξζνων 

Επενδφςεων και Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ. Στισ περιςςότερεσ από αυτζσ τισ χϊρεσ οι 

πολιτικζσ υπογράμμιςαν το όραμα να ωκθκεί θ χϊρα ςε δραςτθριότθτεσ υψθλισ 

προςτικζμενθσ αξίασ και ζνταςθ τθσ καινοτομίασ.  

ΟΙ ζρευνεσ του ΙΟΒΕ ςτο πλαίςιο του GEM φανερϊνουν ζνα ζλλειμμα ςτουσ 

ποιοτικοφσ δείκτεσ τθσ νζασ επιχειρθματικότθτασ ςτθν Ελλάδα, με μοναδικι 

παρζκκλιςθ τθν τεχνολογικι αναβάκμιςθ. Άρα κατανοοφμε πωσ θ μεγάλθ πρόκλθςθ 

για τθν Ελλάδα αποτελεί θ ενδυνάμωςθ τθσ ποιοτικισ επιχειρθματικότθτασ, τθσ 

ικανότθτάσ τθσ δθλαδι να δθμιουργιςει καινοτομίεσ.  

Πςον αφορά ςτο ηιτθμα τθσ Υποςτιριξθσ τθσ Γυναικείασ 

Επιχειρθματικότθτασ, θ εικόνα είναι επίςθσ αρνθτικι, αν και υπάρχουν κάποια 

ενκαρρυντικά ςτοιχεία.  

Οι ειδικοί αναγνωρίηουν ότι οι Ελλθνίδεσ διακζτουν τισ γνϊςεισ και τισ 

ικανότθτεσ να ξεκινοφν νζεσ επιχειριςεισ, παρόλο που κεωροφν μάλλον μζτρια τθν 

κοινωνικι αποδοχι των γυναικϊν ςε επιχειρθματικι καριζρα. Ταυτόχρονα όμωσ 

εκτιμοφν ότι οι γυναίκεσ δεν ενκαρρφνονται αρκετά για να ακολουκιςουν 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, ενϊ δεν φαίνεται να τουσ παρζχονται επαρκείσ 

κοινωνικζσ υπθρεςίεσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να ςυνεχίςουν αυτι τθ δραςτθριότθτα 

μετά τθν απόκτθςθ οικογζνειασ.  

Κατά τουσ ειδικοφσ, το μεγαλφτερο πρόβλθμα όμωσ είναι ότι οι γυναίκεσ δεν 

ζρχονται αντιμζτωπεσ με επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ το ίδιο ςυχνά με τουσ άντρεσ. 

Ππωσ δείχνει και θ ανάλυςθ του πλθκυςμοφ, οι ίδιεσ οι γυναίκεσ πιςτεφουν ότι 

υπάρχουν λιγότερεσ ευκαιρίεσ ςτον τόπο τουσ για τθν ζναρξθ μιασ νζασ επιχείρθςθσ. 

Αποκαλφπτονται επομζνωσ και από τθν πλευρά των ειδικϊν οριςμζνεσ από τισ αιτίεσ 

για τθν περιοριςμζνθ επιχειρθματικι δράςθ των γυναικϊν.  

Ανιςότθτα ευκαιριϊν, κοινωνικι αποκάρρυνςθ παρά ενκάρρυνςθ για 

επιχειρθματικι δραςτθριοποίθςθ και ζλλειψθ δομϊν και υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ 
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για τισ γυναίκεσ που διατθροφν παράλλθλα και οικογζνεια, φαίνεται να αποτελοφν 

φαινόμενα που χαρακτθρίηουν το ελλθνικό περιβάλλον ςε μεγαλφτερο βακμό απ’ ότι 

ςυμβαίνει ςε άλλεσ χϊρεσ.  

Ρροςδοκάται ςτο μζλλον οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ να μπορζςουν να 

αντιλθφκοφν τισ προκλιςεισ και τισ ευκαιρίεσ που προςφζρονται από τθν 

διεκνοποίθςθ των επιχειρθματικϊν ςυναλλαγϊν τουσ και αφοφ πρϊτα καταφζρουν 

να υπερκεράςουν τα εμπόδια και τισ δυςκολίεσ που ςυναντοφν ςτα πλαίςια τθσ ίδιασ 

τουσ τθσ χϊρασ ,να αποκομίςουν και αυτζσ τα οφζλθ από τθν πραγματοποίθςθ 

επενδφςεων διεκνϊσ. 
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