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ΜΕΡΟΣ  Α 

Εισαγωγή 

Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας επιχειρήθηκε μια ανασκόπηση της μέχρι 

και σήμερα πορείας της ελληνικής οικονομίας. Αναφερθήκαμε στα διάφορα 

διαρθρωτικά και δημοσιονομικά προβλήματα που οδήγησαν την Ελλάδα στην 

σημερινή της δυσχερή κατάσταση και συγκρίναμε την ανταγωνιστικότητα αλλά και 

την καινοτομικότητα των επιχειρήσεων μας με τις αντίστοιχες της ΕΕ και διεθνώς.  

Ως μέλος της ΕΕ είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τις πολιτικές και 

στρατηγικές που χαράσσει η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα τα θέματα που αφορούν το 

οικονομικό γίγνεσθαι. Επίσης, ο ελληνικός επιχειρηματικός κόσμος δεν λειτουργεί 

αυτόνομα και αυτοδιοίκητα, αλλά υποχρεούται να εργάζεται σε μία χώρα της οποίας 

το οικονομικό, τεχνολογικό και κοινωνικό περιβάλλον διαμορφώνεται από τις 

αποφάσεις της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Επομένως, υπήρξε απαραίτητη η 

διερεύνηση των πολιτικών της ΕΕ, αλλά και της στρατηγικής που ακολουθήθηκε 

προκειμένου να βγει η Ευρώπη από την κρίση και να επέλθει η πολυπόθητη 

«ανάπτυξη». Στο ίδιο πλαίσιο αναλύθηκε η εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 

2020» και τα διαδοχικά προγράμματα προσαρμογής από τη χώρα μας. Δυστυχώς η 

μονόπλευρη  εφαρμογή του δημοσιονομικού σκέλους των προγραμμάτων 

προσαρμογής αναίρεσε όλη την θετική πορεία της οικονομίας της χώρας τα τελευταία 

χρόνια.  Επίσης αντιτάσσεται σε πολλά από τα μέρη της ευρωπαϊκής στρατηγικής για 

την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της οικονομίας.  

Από την μέχρι τώρα εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας αντιλαμβανόμαστε πλέον 

την ανάγκη κάποιων εναλλακτικών πολιτικών και διαφορετικών προσεγγίσεων 

αποκατάστασης των οικονομικών και κοινωνικών ανισορροπιών  της  χώρας. Η 

ελληνική οικονομία χάνοντας το τρένο της ανάπτυξης, κινήθηκε  για δεκαετίες σε μία 

ασθενή τεχνολογικά και καινοτομικά παραγωγική βάση, επαναπαύτηκε στον 

προστατευτισμό και στην παροχή «εύκολου» χρήματος από την ΕΕ, χάνοντας ήδη 

υπάρχοντα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και παραδοσιακούς παραγωγικούς 

κλάδους. Η αντιστροφή της κατάστασης επιβάλει την εφαρμογή ενός νέου 

αναπτυξιακού προτύπου, που να αποσκοπεί αφενός στην στήριξη των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και αφετέρου στην πραγματοποίηση επενδύσεων, εστιάζοντας σε 

προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας. 

 Προς αυτή την πορεία, έγινε ένα πρώτο εγχείρημα το 2011, όταν  το ΥΠΑΑΥΜΔ 

ξεκίνησε ένα σχέδιο δράσης με τίτλο «Ελλάδα φιλική στις επιχειρήσεις» με χρονικό 
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ορίζοντα το τέλος του 2012 και σκοπό την άρση των σημαντικότερων 

επιχειρηματικών εμποδίων που σχετίζονται με την σύσταση, την εγκατάσταση, την 

λύση και εκκαθάριση της επιχείρησης, με ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα, με 

μεταφορές, με συναλλαγές με το δημόσιο και με έρευνα και καινοτομία. Η 

αποτελεσματικότητα αυτών των δράσεων όμως αμφισβητείται καθώς η οικονομική 

κατάσταση των επιχειρήσεων έχει επιδεινωθεί περισσότερο  λόγω της υστέρησης 

στην παροχή ρευστότητας και οικονομικών διευκολύνσεων  στην αγορά.  

Η παρούσα διατριβή δεν θα ήταν ολοκληρωμένη αν δεν ακολουθούσε μια 

ολιστική προσέγγιση. Πέραν της  διερεύνησης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος 

στην οποία δώσαμε έμφαση στο πρώτο μέρος, επιχειρούμε μέσα από μια έρευνα προς 

τον επιχειρηματικό κόσμο, να εντοπίσουμε το πώς αντιλαμβάνονται την 

επιχειρηματικότητα και την καινοτομία οι ίδιοι οι επιχειρηματίες και τα στελέχη,  το 

πώς έχει επηρεάσει η κρίση τις απόψεις τους και πως αντιλαμβάνονται ότι θα 

συμβάλει η χρήση της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη της χώρας. 

Για την θεωρητική πλαισίωση της παραπάνω εμπειρικής έρευνας, καταγράφονται οι 

ορισμοί και τα είδη  της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, οι παράγοντες που 

ευνοούν και εμποδίζουν την καινοτομία και η έννοια των συστημάτων καινοτομίας. 

Επίσης, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στις συστάδες επιχειρήσεων (clusters) ως εργαλείο 

επιτάχυνσης της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και εξόδου από την κρίση.   

 

1 Τα δημοσιονομικά προβλήματα στην Ελλάδα και η εμφάνιση της κρίσης 

Η Ελληνική οικονομία για αρκετά χρόνια πριν την εμφάνιση της κρίσης 

λειτουργούσε με μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης. Η μέση αύξηση του ΑΕΠ 

υπολογίστηκε κατά μέσο όρο σε 4% ετησίως για το διάστημα από την είσοδο  της 

χώρας στη ζώνη του ευρώ το 2002 έως το 2009,   διπλάσια δε  από τον μέσο όρο της 

ΕΕ για το ίδιο διάστημα. Όμως αυτή η επίδοση δεν βασίστηκε σε διατηρήσιμους 

παράγοντες, αλλά σε μια κατακόρυφη αύξηση της εγχώριας ζήτησης – κυρίως μέσω 

της αύξησης της κατανάλωσης και των επενδύσεων σε κατοικίες – σε συνδυασμό με 

την απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα και την χαλαρή δημοσιονομική 

πολιτική της κυβέρνησης. (ΕΣΥΕ, 2012) 

Η απώλεια της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος αντικατοπτρίστηκε  

κατά ένα μέρος από  την ταχύτερη αύξηση του ονομαστικού μισθολογικού κόστους 

σε σχέση με την αύξηση της παραγωγικότητας ανά μονάδα εργασίας (ULC), γεγονός 

που κατά ένα μέρος αντανακλούσε τις ραγδαίες αυξήσεις των μισθών του δημοσίου 
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τομέα. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, από το 2000 έως το 2010, το ανά μονάδα προϊόντος  

κόστος εργασίας (ULC) αυξήθηκε κατά 19%, χωρίς όμως να παραβλέψουμε ότι η 

αύξηση αυτή ήταν σύμφωνη με τις επιδόσεις της περιφέρειας της ΕΕ-17 που 

υπολείπονται των επιδόσεων της Ιαπωνίας, των ΗΠΑ και της Μ. Βρετανίας. 

Σύμφωνα μάλιστα με έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε, οι αυξήσεις των 

μισθών στην Ελλάδα ευθύνονται κατά περίπου ένα πέμπτο για την επιδείνωση της 

ανταγωνιστικότητας τιμής  των ετών 2000 - 2009 . 

 

Πίνακας 1.1: Αύξηση του ανά μονάδα κόστους εργασίας από το 2000 έως το 2010 

 
Πηγή: ΙΟΒΕ 
 

Επιπλέον, το μέγεθος του δημοσίου τομέα αυξήθηκε από 44% του ΑΕΠ το 2000 

σε περισσότερο από 50% το 2009 ( Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 07.06.2011), 

απορροφώντας μέρος της διαθέσιμης εξωτερικής χρηματοδότησης, παραγκωνίζοντας 

πόρους του ιδιωτικού τομέα και εξασθενώντας ακόμη περισσότερο την επίδοση της 

χώρας. Ο αντίκτυπος στις επιχειρήσεις υπήρξε ακόμη μεγαλύτερος λόγω των έντονων 

γραφειοκρατικών δομών και των περίπλοκων νομικών συστημάτων.  

Η διαδοχική απώλεια της εξωτερικής  ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας σε 

συνδυασμό με την υπερκατανάλωση, έφεραν αντιμέτωπη την χώρα με τεράστια 

ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και με υψηλό εξωτερικό χρέος, το 

οποίο συσσωρευόταν και δεν αποπληρωνόταν στη λήξη του. Η ομαλή εξυπηρέτησή 

του θα ήταν δυνατή εφόσον υπήρχαν μεγάλες  εισροές κεφαλαίων από άμεσες ξένες 

επενδύσεις στο εσωτερικό της χώρας, οι αποδόσεις των οποίων θα επαρκούσαν για να 

καλύψουν το κόστος δανεισμού.(ΤτΕ, Ιούλιος 2010). 

Αυτό λοιπόν το έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών, που αντανακλά την 

υπέρβαση της κατανάλωσης σε σχέση µε το εισόδημα, τόσο στον ιδιωτικό όσο και 

στο δημόσιο τομέα,  οδήγησε σε αύξηση του εξωτερικού χρέους ως ποσοστού του 

ΑΕΠ, από ένα ποσοστό της τάξης του  40% το 2000,  σε περίπου 85% το 2009.  

Παράλληλα, ο υψηλός πληθωρισμός, η οργανωτική ανεπάρκεια της κυβέρνησης 

και η αδύναμη  δημοσιονομική κατάσταση της χώρας που συνοδεύει μεγάλο δημόσιο 
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έλλειμμα, λόγω μειωμένων φορολογικών εσόδων σε συνδυασμό με αυξημένες 

κρατικές δαπάνες,  οδήγησαν σε αδυναμία παρακολούθησης και ελέγχου της εξέλιξης 

του δημοσίου χρέους της χώρας. Το ήδη μεγάλο  έλλειμμα και το χρέος της γενικής 

κυβέρνησης, τα έτη 2009 και 2010 παρουσιάστηκαν ακόμη περισσότερο διογκωμένα 

από την ΕΛΣΤΑΤ και την Eurostat, διότι στις εκτιμήσεις τους συμπεριέλαβαν 17 

ΔΕΚΟ – οι οποίες σε άλλες χώρες της ΕΕ δεν υπάγονται στο πεδίο δραστηριότητας 

της γενικής κυβέρνησης – και επιπλέον ενώ ενσωματώθηκαν οι υποχρεώσεις τους 

στον προϋπολογισμό, δεν λήφθηκαν υπόψη τα περιουσιακά τους στοιχεία. 

(Οικονομικό δελτίο Alpha Bank, Μάιος 2012). 

Τα λεγόμενα δίδυμα ελλείμματα -το δημόσιο έλλειμμα και το έλλειμμα 

τρεχουσών συναλλαγών – προσέδωσαν μια δυναμική στο δημόσιο χρέος της χώρας, η 

οποία με τη σειρά της εν μέρει  προκάλεσε τις κερδοσκοπικές επιθέσεις που 

εκδηλώθηκαν µε τη μορφή της διεύρυνσης των πιστωτικών περιθωρίων (spreads) των 

επιτοκίων στις αγορές οµολόγων. Υποστηρίζεται έντονα ότι η ταχεία άνοδος των 

spreads προκλήθηκε και από την ύπαρξη ενός έντονα κερδοσκοπικού περιβάλλοντος 

στην διεθνή αγορά ομολόγων. Συγκεκριμένα, ο συνδυασμός της διαπραγμάτευσης 

ενός παραγώγου προϊόντος, όπως το ασφάλιστρο κινδύνου ενός ομολόγου (Credit 

Default Swap) στην μη θεσμική αγορά (Over the Counter), σε συνδυασμό με την 

χρήση της στρατηγικής των  ανοικτών πωλήσεων και με την χειραγώγηση της 

αγοράς, πυροδότησαν την άνοδο της τιμής των CDS, την πτώση των τιμών των 

ελληνικών ομολόγων και ως εκ τούτου, έδωσαν το στίγμα για την χρεοκοπία της 

χώρας. 

Αποτέλεσμα των όλων των παραπάνω, υπήρξε η επαναλαμβανόμενη υποβάθμιση 

της Ελλάδος από τους οίκους αξιολόγησης, παρά το γεγονός ότι το ελληνικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα εκείνη την περίοδο διέθετε υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια, 

λόγω της χαμηλής έκθεσης στα «τοξικά» ομόλογα και η δανειακή επιβάρυνση των 

ιδιωτών ήταν χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ.   

Το επόμενο βήμα ήταν η προσφυγή της Ελλάδος στους μηχανισμούς στήριξης 

της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ στις αρχές του 2010. Στόχος των μνημονίων 

συνεργασίας και των συνδεδεμένων προγραμμάτων προσαρμογής υπήρξε πρωτίστως 

η διόρθωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών, μέσω της δημιουργίας  πρωτογενούς 

πλεονάσματος, ενώ οι πολιτικές που σχετίζονται με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

στην αγορά εργασίας, στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στην ενέργεια και στον 

δημόσιο τομέα, αρχικά υποσκελίστηκαν.  
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Σύμφωνα με δήλωση  του διοικητή της ΤτΕ, «εφόσον η Ελλάδα συνεχίζει να έχει 

ελλειμματικούς προϋπολογισμούς, και το 100% του χρέους αν διαγράφονταν, το 

πρόβλημα θα επανεμφανιζόταν σε λίγα χρόνια». 

Λαμβάνοντας υπόψη τον δείκτη ρυθμού μεταβολής του χρέους, 

 
όπου    = ρυθμός μεταβολής χρέους, r = πραγματικό 

επιτόκιο, g = ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ, b = 

χρέος ως % του ΑΕΠ,  

d = πρωτογενές έλλειμμα, s = ποσό του 

πληθωριστικού φόρου,  

               

 

αντιλαμβανόμαστε ότι με επίτευξη  ισοσκελισμένου προϋπολογισμού ή ισοδύναμα με 

μηδενικό πρωτογενές έλλειμμα, η πτώση του δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ 

μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας είναι μεγαλύτερος 

του επιτοκίου. Αντίθετα, αν το πραγματικό επιτόκιο υπερβαίνει τον ρυθμό αύξησης 

του ΑΕΠ, τότε η ύπαρξη πρωτογενών ελλειμμάτων προκαλεί έκρηξη πληρωμών 

(Γεωργακόπουλος, 1995).  

Παρόλα αυτά, όταν η διαχείριση της κρίσης επιδιώκεται με ως επί των πλείστων 

αυστηρά δημοσιονομικά μέτρα, το αποτέλεσμα είναι η συνεχής ανατροφοδότηση της 

ύφεσης με πτώση του εγχωρίου προϊόντος, κλείσιμο επιχειρήσεων, αύξηση της 

ανεργίας και μεγαλύτερη ανάγκη για ένα κράτος πρόνοιας που στην ουσία αδυνατεί 

να ανταποκριθεί  στις βασικές υποχρεώσεις προς τους πολίτες. 

 

2 Που βρίσκεται η Ελλάδα  από άποψη ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας 

σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ και διεθνώς 

 

2.1  Ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας στην ΕΕ: 

Η κρίση έχει επηρεάσει πολύπλευρα της χώρες της Ευρώπης, Σε κάποιες τα 

αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα δυσμενή, ενώ κάποιες έχουν καταφέρει να 

ενδυναμωθούν ή να ανταποκριθούν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα ώστε να 

βγουν νικητές σε αυτή τη μάχη. 

Σαφώς το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης είναι οι σημαντικές ανομοιογένειες 

στην ανταγωνιστικότητα των διαφόρων κρατών  μελών, που δυσχεραίνει την θέσπιση 

και εφαρμογή συλλογικών πολιτικών. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
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προτρέπει τις ευρωπαϊκές χώρες να εφαρμόσουν σύντομα πολιτικές σύγκλισης  των 

επιπέδων ανταγωνιστικότητάς τους.  

Για να παρακολουθούνται οι επιδόσεις των χωρών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

δημοσιεύει κάθε χρόνο εκθέσεις  που αφορούν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και 

των κρατών μελών , ενώ για πρώτη φορά το 2011 εξέδωσε την ετήσια έκθεση για την 

καινοτομία. (Industrial Performance Scoreboard,  2012 Edition – Innovation Union 

Scoreboard, 2011 Edition). 

Οι διαφορετικές πολιτικές των κρατών έχουν διαμορφώσει για δεκαετίες και 

διαφορετικούς τύπους οικονομιών, τους οποίους η Industrial Performance 

Scoreboard,  επιδιώκει να ομαδοποιήσει, λαμβάνοντας υπόψη για αυτή την 

ομαδοποίηση πέντε βασικούς τομείς: την παραγωγικότητα, τις εξαγωγικές επιδόσεις, 

την καινοτομία και την αειφόρο ανάπτυξη, το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις 

υποδομές, καθώς και τη χρηματοδότηση και τις επενδύσεις. Με βάση τα 

αποτελέσματα αυτών των δεικτών, αναδύονται τρεις κύριες ομάδες:   

 Οι χώρες που παρουσιάζουν «συνεπείς επιδόσεις», όπως η Γερμανία, η Δανία, η 

Φιλανδία , η Σουηδία, η Αυστρία , η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Μεγάλη Βρετανία, 

τα Βέλγιο και Γαλλία. Αυτές οι χώρες χαρακτηρίζονται από υψηλή 

παραγωγικότητα εργασίας, υψηλές εξαγωγικές επιδόσεις, φιλικό επιχειρηματικό 

περιβάλλον, και καλές υποδομές. Είναι επίσης σημαντικές οι επιδόσεις τους στην 

καινοτομία, διαθέτουν υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό και καλή 

συνεργασία του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα ώστε οι καινοτόμες ιδέες να 

μετατρέπονται σε καινοτόμα προϊόντα. Είναι δηλαδή χώρες που παρουσιάζουν 

υψηλές επιδόσεις σε όλους τους τομείς.  

 Η Ελλάδα, μαζί με την Εσθονία, την Σλοβενία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την 

Ιταλία, την Μάλτα , την Κύπρο και το Λουξεμβούργο, κατηγοριοποιούνται στην 

ομάδα των χωρών που παρουσιάζουν «ανομοιόμορφες επιδόσεις», δηλαδή σε 

κάποιους τομείς πάνε καλά, ενώ σε κάποιους άλλους βρίσκονται κάτω από τον 

μέσο όρο της ΕΕ. Για παράδειγμα, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα 

παρουσιάζουν σχετικά υψηλή παραγωγικότητα εργασίας, η ιταλική βιομηχανία 

είναι περισσότερο ενεργειακά αποδοτική, η Μάλτα, η Κύπρος και το 

Λουξεμβούργο διαθέτουν δυναμικό εξαγωγικό τομέα κυρίως στην υψηλή 

τεχνολογία,  ενώ η Ισπανία έχει περισσότερο φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Από την άλλη, σχεδόν όλες παρουσιάζουν προβλήματα στην πρόσβαση σε 

χρηματοδοτήσεις των ΜμΕ και διαθέτουν αδύναμα συστήματα έρευνας και 

ανάπτυξης. 
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 Τέλος η ομάδα των χωρών που «κερδίζουν έδαφος» περιλαμβάνει την Βουλγαρία , 

την Ρουμανία, την Τσεχία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Σλοβακία, την 

Λετονία και την Λιθουανία. Αυτές οι χώρες, παρά την βελτίωσή τους, ακόμη 

αντιμετωπίζουν προβλήματα σχετικά με το επιχειρηματικό τους περιβάλλον, την 

διαφάνεια και την αποδοτικότητα της δημόσιας διοίκησης, τις υποδομές και την 

Ε&Α. 

Στην Ελλάδα η μεταποίηση συμβάλλει σε ποσοστό 9,9% στην παραγόμενη 

προστιθέμενη αξία, έναντι του 15,5% μέσου όρου της Ευρώπης, με σημαντικότερους 

βιομηχανικούς κλάδους την κλωστοϋφαντουργία, τη μεταλλουργία, τα χημικά, το 

τσιμέντο και τον κλάδο των τροφίμων. Ο τομέας των υπηρεσιών είναι ο πρωτογενής 

τομέας της οικονομίας με συνεισφορά πάνω από 70% στο ΑΕΠ και με βασική πηγή 

εισοδήματος τον τουρισμό. Διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο , 

κατέχοντας το 15% της παγκόσμιας μεταφορικής δυνατότητας. Δυστυχώς, είναι 

τελευταία στην κατάταξη  όσον αφορά τις εξαγωγές προϊόντων ως ποσοστό του ΑΕΠ,  

που οφείλεται εν μέρει στο μεγάλο μερίδιο των υπηρεσιών, στη σωρευτική απώλεια 

της ανταγωνιστικότητάς της και στην αδυναμία προσέλκυσης άμεσων ξένων 

επενδύσεων. Σχετικά με το επιχειρηματικό περιβάλλον, οι αδυναμίες εστιάζονται στην 

γραφειοκρατία, στο κόστος του ξεκινήματος μιας επιχείρησης, στην δήλωση 

περιουσιακών στοιχείων και στην προστασία των επενδυτών. Σχετικά με  την 

πρόσβαση των ΜμΕ σε τραπεζικά δάνεια, η Ελλάδα κατέχει και πάλι την τελευταία 

θέση, με την Σλοβενία , την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, και Ισπανία, σε κοντινές 

θέσεις. Επίσης οι δύο τελευταίες και η Ελλάδα έχουν το επιπλέον μειονέκτημα της 

καθυστέρησης των πληρωμών από το δημόσιο, λόγω της έλλειψης ρευστού στο 

κρατικό προϋπολογισμό, που επιβαρύνει περισσότερο τη λειτουργία των επιχειρήσεων 

και τη βιωσιμότητά τους. Αν και οι κλιματικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές, ένα 

μικρό ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας οφείλεται σε ανανεώσιμες πηγές.  

Σχετικά με τις δαπάνες σε Ε&Α, η κυριαρχία των χαμηλής τεχνολογίας 

παραγόμενων προϊόντων σε συνδυασμό με την αδυναμία χρηματοδότησης της 

καινοτομίας στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης, εμποδίζουν τις 

επενδύσεις σε αυτό τον τομέα. Αν και η χώρα διαθέτει  πολύ χαμηλά κονδύλια για 

χρηματοδότηση της έρευνας, τα οποία μάλιστα προέρχονται κατά αποκλειστικότητα 

από τα διαρθρωτικά ταμεία, πρόσφατα υπήρξαν προσπάθειες προώθησής της μέσα 

από  προγράμματα του ΕΤΕΑΝ για την διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜμΕ στη 

χρηματοδότηση και από φορολογικά κίνητρα και δανειοδοτήσεις.  
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Με την χρήση των παρακάτω γραφημάτων είναι δυνατή η άμεση σύγκριση της 

Ελλάδας με τις υπόλοιπες χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση,  όπως 

και με τον μέσο όρο της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη οκτώ βασικούς παράγοντες 

ανταγωνιστικότητας: την παραγωγικότητα εργασίας, τις εξαγωγές ως ποσοστό του 

ΑΕΠ, την κατάταξη στην Ένωση Καινοτομίας, το επιχειρηματικό περιβάλλον, τον 

τραπεζικό δανεισμό, το επίπεδο ανώτερης εκπαίδευσης των εργαζομένων, την 

ενεργειακή ένταση στη βιομηχανία και τις επενδύσεις σε εξοπλισμό. 

 

Πίνακες 1.1 – 2.6: Ενδεικτική σύγκριση ανταγωνιστικότητας χωρών που επλήγησαν 

από την κρίση 
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Πηγή:Industrial Performance Scoreboard, 2012 Edition 

 

Ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με τον μέσο όρο της ΕΕ όσον 

αφορά την παραγωγικότητα εργασίας, τις επενδύσεις σε εξοπλισμό, την ενεργειακή 

ένταση και το υψηλό επίπεδο εργαζομένων, οι επιδόσεις της σχετικά με την 

χρηματοδότηση των ΜμΕ, το επιχειρηματικό περιβάλλον και η παραγωγή 

εμπορεύσιμης καινοτομίας είναι εξαιρετικά χαμηλές. Σε συνδυασμό με το σενάριο 

χρεοκοπίας της χώρας που υποβόσκει,  ουσιαστικά ελαχιστοποιούν οποιαδήποτε 

διάθεση επένδυσης στη χώρα.  

Η Ισπανία διαθέτει ένα πολύ ανταγωνιστικό εργατικό δυναμικό, με υψηλή 

παραγωγικότητα και επίπεδο εκπαίδευσης. Παρά την δεινή κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται με αυστηρές περικοπές στον προϋπολογισμό της, τα υψηλά επίπεδα 

ανεργίας και τα μεγάλα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι  τράπεζές 

της, η Ισπανία διαθέτει ισχυρή οικονομική βάση και μεγαλύτερο ποσοστό εξαγωγών 

στο ΑΕΠ από την Ελλάδα.  

Ένα μεγάλο μειονέκτημα της Ιταλίας είναι το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των 

εργαζομένων της. Σε συνδυασμό με την χαμηλότερη από την μέση παραγωγή 

καινοτομίας στην ΕΕ, την μειωμένη τραπεζική χρηματοδότηση  σε ΜμΕ σε σχέση με 

το 2009, τις καθυστερημένες πληρωμές από τις δημόσιες αρχές και το κόστος 

δανεισμού που ανέβηκε σε πολύ επικίνδυνα επίπεδα, καθιστούν την δυνατότητα 

ανάκαμψης της χώρας δυσκολότερη. 

Η Πορτογαλία καταγράφεται ως η δεύτερη ευρωπαϊκή χώρα, μετά την 

Ιρλανδία, στην οποία οι  περικοπές φαίνεται να αποδίδουν. Ο λόγος για την 

πετυχημένη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και η βασική διαφορά με την ελληνική 

περίπτωση είναι η ικανότητα της δημόσιας διοίκησης της χώρας. Παρουσιάζει ένα 
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δυνατό επιχειρηματικό περιβάλλον και καλύτερες εξαγωγικές επιδόσεις ως ποσοστό 

του ΑΕΠ από την Ελλάδα. Ως χώρα υπαγόμενη σε πρόγραμμα  χρηματοδοτικής 

στήριξης, παρουσιάζει πρόβλημα ρευστότητας και χρηματοδότησης των 

επιχειρήσεων μέσω του τραπεζικού τομέα. Από την  άλλη, τα επίπεδα ανώτερης 

εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα χαμηλά και αυτό μπορεί να συνδυαστεί με το γεγονός ότι 

ανταγωνίζεται περισσότερο χώρες όπως η Κίνα, με βάση το χαμηλό κόστος και όχι με 

βάση την καινοτομία και την ποιότητα.  

Η Ιρλανδία παρουσιάζει την υψηλότερη παραγωγικότητα εργασίας στην ΕΕ και 

μεγάλη διαθεσιμότητα σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Παρέχει ένα εξαιρετικό 

επιχειρηματικό περιβάλλον και  έχει ξεπεράσει σε ανταγωνιστικότητα παραδοσιακές 

χώρες όπως η Γαλλία, η Ιαπωνία και η Κίνα. Επίσης τα γεγονότα έδειξαν ότι ήταν 

περισσότερο προετοιμασμένη για να ανακάμψει από την κρίση σε σχέση με ην 

Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα. Ωστόσο, δεν κατάφερε να βελτιώσει την 

πρόσβαση των επιχειρήσεων σε πιστώσεις.  

2.2 Διεθνής Ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας: 

Προκειμένου να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την τρέχουσα κατάσταση 

της Ελλάδος, όχι μόνο σε σύγκριση με τους ευρωπαϊκούς της εταίρους, αλλά και στο 

πλαίσιο τους διεθνούς ανταγωνισμού, επιχειρείται η χρήση εργαλείων αξιολόγησης 

με διεθνή με εμβέλεια.  

2.2.1 The Global Competitiveness Report 2011 -2012 

Για περισσότερο από τρείς δεκαετίες το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum (World 

Economic Forum) με τις ετήσιες εκθέσεις του, μελετά και συγκρίνει τους 

πολυάριθμους παράγοντες που στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα των διαφόρων 

χωρών. Παρέχει στοιχεία και προβλέψεις πάνω σε πιθανά προβλήματα ή συγκριτικά 

πλεονεκτήματα των οικονομιών των χωρών και προτείνει πολιτικές και δοκιμασμένες 

καλές πρακτικές, υπενθυμίζοντας ότι οι πράξεις του παρόντος επηρεάζουν την 

μελλοντική πορεία της εκάστοτε χώρας.  

Από το 2005 το WEF χρησιμοποιεί τον Δείκτη για την Παγκόσμια 

Ανταγωνιστικότητα (Global Competitiveness Index), ο οποίος βασίζεται σε 12 

διαφορετικούς και αλληλοενισχυόμενους παράγοντες/πυλώνες ανταγωνιστικότητας. 

Επίσης   χωρίζεται σε τρείς επιμέρους δείκτες που σχετίζονται με την κατάταξη των 

χωρών σε τρία διαφορετικά στάδια ανάπτυξης: το πρώτο στάδιο ανάπτυξης αφορά 

οικονομίες που βασίζονται στους φθηνούς παραγωγικούς συντελεστές, το δεύτερο 
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στάδιο ανάπτυξης αφορά οικονομίες που γίνονται πλέον πιο ανταγωνιστικές με 

υψηλότερη παραγωγικότητα και μισθούς και προκειμένου να αυξήσουν την 

ανταγωνιστικότητα τους δίνουν πρωτεύουσα σημασία στην εξειδίκευση και στην 

ποιότητα, ενώ το τρίτο στάδιο αφορά χώρες με υψηλό βιοτικό επίπεδο που δίνουν 

πρωτεύοντα ρόλο στον ανταγωνισμό μέσω νέων, μοναδικών και καινοτόμων 

προϊόντων. Για την κατάταξη των χωρών στα διαφορετικά στάδια χρησιμοποιούνται 

δύο κριτήρια: το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας και το ποσοστό των εξαγωγών 

ορυκτού πλούτου στο σύνολο των εξαγωγών, ως δείκτης του κατά πόσο η χώρα 

βασίζεται στους παραγωγικούς συντελεστές της. Τέλος οι 12 παράγοντες 

ανταγωνιστικότητας που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των χωρών έχουν 

διαφορετική σημασία και βαρύτητα ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της εκάστοτε 

χώρας.  Έτσι στις χώρες των «φθηνών παραγωγικών συντελεστών» πρωτεύοντα ρόλο 

έχουν οι δημόσιοι οργανισμοί, οι υποδομές, το μακροοικονομικό περιβάλλον και τα 

συστήματα υγείας και παιδείας. Στις χώρες που βασίζονται στην βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας δίνεται σημασία στην ανώτερη εκπαίδευση, στην 

αποδοτικότητα των αγορών εργασίας και προϊόντων, στην ανάπτυξη της 

χρηματιστηριακής αγοράς, στην τεχνολογική ετοιμότητα και στο μέγεθος της αγοράς. 

Στις χώρες που κινούνται προς την καινοτομία, εξέχοντα ρόλο έχουν η εκλέπτυνση 

των επιχειρήσεων και η καινοτομικότητα. 

 

Πίνακας 2.7: Κατάταξη της Ελλάδας στους 12 πυλώνες ανταγωνιστικότητας σε 

σύγκριση με τον μέσο όρο των χωρών που βασίζονται στην καινοτομία. 

 
            Πηγή: The Global Competitiveness Report 2011 -2012 
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Η Ελλάδα ανήκει στις οικονομίες που κινούνται με «βάση την καινοτομία» , 

με μέγεθος αγοράς, σύστημα υγείας και εκπαίδευσης ίσο με τον μέσο όρο των 

οικονομιών που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Σύμφωνα με την τελευταία 

παγκόσμια κατάταξη 2011-2012 του WEF μεταξύ 142 χωρών, η Ελλάδα 

υποβαθμίστηκε κατά 7 θέσεις, καταλαμβάνοντας την 90η θέση. Σε αυτή την 

κατάταξη, οι δέκα ηγέτιδες χώρες με σειρά προτεραιότητας είναι η Ελβετία, η 

Σιγκαπούρη , η Σουηδία, η Φινλανδία, οι ΗΠΑ , η Γερμανία, η Ολλανδία, η Δανία , η 

Ιαπωνία και η Μεγάλη Βρετανία. Η μέση βαθμολόγηση της χώρας στο σύνολο των 

12 παραγόντων που χρησιμοποιούνται από το World Economic Forum, φτάνει τις 4,0 

μονάδες, ενώ τις προηγούμενες δύο χρονιές ήταν 3,9 μονάδες. Σύμφωνα με τον 

παγκόσμιο δείκτη ανταγωνιστικότητας, οι τέσσερεις πρωταρχικοί  παράγοντες, με 

συντελεστή βαρύτητας 20%, για την προσέλκυση επενδύσεων σε μια χώρα είναι τα 

θεσμικά όργανα, οι υποδομές, το μακροοικονομικό περιβάλλον, και τα συστήματα 

υγείας και εκπαίδευσης. Εκ των τεσσάρων παραπάνω, η κατάταξη της χώρας λόγω 

της κρίσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων στο ελληνικό δημόσιο βρίσκεται σε 

ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, υπό τον φόβο της εξόδου από το ευρώ η 

χώρα μας συνεχίζει να χάνει την αξιοπιστία της: όσον αφορά το μακροοικονομικό 

περιβάλλον καταλαμβάνει την 140η θέση και αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές 

αγορές η κατάταξη πέφτει στην 110η θέση.  Η δεύτερη ομάδα παραγόντων που 

αξιολογούν την αποδοτικότητα της οικονομίας μας, με συντελεστή βαρύτητας 50%, 

περιλαμβάνει το επίπεδο εκπαίδευσης, την αποτελεσματικότητα των αγορών 

εργασίας και προϊόντων, την ανάπτυξη της χρηματιστηριακής αγοράς, την ετοιμότητα 

για τεχνολογική αλλαγή και το μέγεθος της αγοράς. Στους τρείς παράγοντες που 

αφορούν την αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας και προϊόντων, καθώς και 

την ανάπτυξη της χρηματιστηριακής αγοράς, η αξιολόγηση της χώρας λόγω της 

κρίσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων στο ελληνικό δημόσιο, κυμαίνεται 

ανάμεσα στο 107 και το 126. Αντίθετα, η Ελλάδα διαθέτει ένα καλό μέγεθος αγοράς 

(με την  42η θέση), ένα υψηλό επίπεδο ανώτερης εκπαίδευσης και κατάρτισης 

προσωπικού (με την 46η θέση) και ετοιμότητα στο να δέχεται και να εφαρμόζει την  

καινοτομία (με την 47η θέση). Τέλος, στην τρίτη ομάδα παραγόντων που σχετίζονται 

με την καινοτομία και την επιχειρηματική πολυπλοκότητα, οι επιδόσεις της χώρας 

είναι χαμηλές, κατέχοντας την 88η και 77η θέση αντίστοιχα.  

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, οι περισσότερο προβληματικοί τομείς που 

εμποδίζουν την υγιή επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό 

η γραφειοκρατία, η μεταβλητότητα στην εφαρμογή πολιτικών και η διαφθορά, οι 
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οποίες αποτελούν βασικούς δείκτες της χαμηλής ποιότητας των θεσμών και του 

διοικητικού πλαισίου μέσα στο οποίο αλληλεπιδρούν οι επιχειρήσεις και οι 

κυβερνήσεις. Επίσης, η δύσκολη πρόσβαση των επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση, 

η φορολογική νομοθεσία και η υψηλή φορολογία αποτελούν εξίσου ανασταλτικούς 

παράγοντες για την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονομίας.   

2.2.2 Doing Business 2013 Report – Smarter Regulations for SME 

Το αρνητικό κλίμα που  έχει δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια για την 

χώρα μας ως απόρροια της κρίσης και της αντίστοιχης αντιμετώπισης της 

κατάστασης από τις εκάστοτε κυβερνήσεις  είναι αδιαμφισβήτητο. Αποτέλεσμα του 

κλίματος αυτού είναι η υποβάθμιση της Ελλάδος σε πολλαπλά επίπεδα και 

συνεχόμενη επιδείνωση των οικονομικών δεικτών και του βιοτικού επιπέδου της 

χώρας. Η συνειδητοποίηση του γεγονότος αυτού επέφερε μια στροφή στις εθνικές 

πολιτικές, που πρωταρχικά στόχευαν μόνο σε δημοσιονομικά μέτρα, και στην 

επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών που θα τονώσουν την οικονομία.  

Σε μία περισσότερο πρόσφατη έκθεση από αυτή του WEF, την  ετήσια έκθεση της 

Παγκόσμιας Τράπεζας «Doing Business 2013», γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην  

Ελλάδα και στο γεγονός ότι αποτελεί μια από τις δέκα χώρες που πέτυχαν 

μεταρρυθμίσεις πιο γρήγορα και αυτό είναι θετικό ως προς το επιχειρηματικό της 

περιβάλλον, αν και παραμένει από τις δυσκολότερες χώρες της Ευρώπης για τους 

επιχειρηματίες. Η χώρα μας εφάρμοσε κυρίως μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν 

με την οικονομική κρίση και  μάλιστα με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων έξι 

ετών. Αυτές σχετίζονται με τον περιορισμό της διαδικασίας έκδοσης οικονομικών 

αδειών με την εισαγωγή μικρών και αυστηρών χρονικών περιθωρίων για την εξέταση 

των σχετικών αιτήσεων από τους δήμους, με την  ενίσχυση της προστασίας των 

επενδυτών μέσω της λεπτομερέστερης, άμεσης και ετήσιας  δημοσιοποίησης υλικού 

που αφορά τις επενδυτικές συναλλαγές μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών και με 

την βελτίωση του πλαισίου της πτωχευτικής διαδικασίας. Η Ελλάδα το 2012 

κατατάσσεται στην 78η θέση σε σύνολο 180 χωρών, ενώ τον προηγούμενο χρόνο 

βρισκόταν στην 89η θέση. Πρώτη στη λίστα της έκθεσης κατατάσσεται η 

Σιγκαπούρη. Ακολουθούν το Χονγκ Κονγκ, η Νέα Ζηλανδία και στην τέταρτη θέση 

βρίσκονται οι ΗΠΑ. Τη μεγαλύτερη βελτίωση κατέγραψε η Πολωνία, όπου έγιναν 

μεγάλα βήματα για τη βελτίωση της φορολογίας, την εφαρμογή συμβολαίων και την 

αντιμετώπιση χρεοκοπιών. 
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Πίνακας 2.8: Κατάταξη της Ελλάδας στην ετήσια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας 

“Doing Business 2013”, 

 
Πηγή: http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/greece 

 

Οι επιδόσεις της Ελλάδας ανά τομέα, από την καλύτερη προς τη χειρότερη 

επίδοση, είναι: χορήγηση κατασκευαστικής άδειας στην 31η θέση, εκκαθάριση 

επιχειρήσεων που πτωχεύουν στην 50η θέση, πληρωμή φόρων στην 56η θέση, 

ηλεκτροδότηση στην 59η θέση, εξωτερικό εμπόριο στην  62η θέση, λήψη πιστώσεων 

στην 83η θέση, καταγραφή περιουσίας στην 83η θέση, προστασία των επενδυτών 

στην 117η θέση και ίδρυση επιχείρησης στην 146η θέση. Για την έναρξη μίας 

επιχείρησης στην Ελλάδα απαιτούνται πλέον 11 διαδικασίες και 11 ημέρες, ενώ το 

κόστος ανέρχεται στο 20,5% του κατά κεφαλήν εισοδήματος, με ελάχιστο κεφάλαιο 

στο 24,4% του κατά κεφαλήν εισοδήματος, το οποίο παραμένει σε πολύ υψηλά 

επίπεδα. Για τη λήψη μίας κατασκευαστικής άδειας απαιτούνται 15 διαδικασίες και 

89 ημέρες, με το κόστος να φτάνει το 27,5% του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Επίσης, 

οι επιχειρήσεις απασχολούνται κατά μέσο όρο 202 ώρες ετησίως για την πληρωμή 

φόρων, με τον συνολικό φορολογικό συντελεστή να φτάνει στο 44,6% των κερδών 

τους. Για τις εξαγωγές, οι επιχειρήσεις χρειάζονται 5 διαδικασίες και 19 ημέρες, ενώ 

για τις εισαγωγές 6 διαδικασίες και 5 ημέρες. Η εκκαθάριση επιχειρήσεων που 

πτωχεύουν διαρκεί 2 χρόνια. Οι τομείς στους οποίους υπήρξε επιδείνωση της 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/greece
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κατάταξής μας και επομένως απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια ανόδου, όπως 

φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, είναι: 

 το ξεκίνημα μιας επιχείρησης κατά 6 θέσεις: αφορά τον συνολικό αριθμό διαδικασιών 

και ημερών που απαιτούνται για την εγγραφή μιας επιχείρησης, καθώς και το 

αντίστοιχο κόστος επίσημων τελών, νομικών, συμβολαιογραφικών και τραπεζικών 

αμοιβών, ως ποσοστό του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 

 η ηλεκτροδότηση κατά 3 θέσεις: αφορά τον αριθμό των ημερών για να αποκτήσει μια 

επιχείρηση μόνιμη σύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και το αντίστοιχο κόστος 

ως ποσοστό του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 

 η λήψη πίστωσης κατά 23 θέσεις: αφορά την νομοθεσία που ισχύει για την προστασία 

των δανειοληπτών και των δανειστών, την δυνατότητα πληροφόρησης μέσα από το 

δημόσιο μητρώο για τις πιστωτικές πληροφορίες των ατόμων και επιχειρήσεων την 

τελευταία πενταετία, καθώς και των κανόνων και πρακτικών που επηρεάζουν την 

κάλυψη και προσβασιμότητα αυτών των πληροφοριών.  

 η εκτέλεση  των συμβάσεων κατά 2 θέσεις: αναφέρεται στον μέσο αριθμό 

διαδικασιών για την εκτέλεση μιας σύμβασης και στον συνολικό χρόνο, τα 

διαδικαστικά βήματα και την χρονολογική σειρά μιας εμπορικής διαφοράς που 

εκκρεμεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, στα δικαστικά έξοδα και στις αμοιβές 

δικηγόρων ως ποσοστό του χρέους της υπόθεσης.  

Στην ίδια έκθεση αναφέρονται και οι περιπτώσεις της  Ιταλίας, της 

Πορτογαλίας και της Ισπανίας, οι οποίες επλήγησαν επίσης αρκετά από την κρίση και 

δρομολόγησαν μεταρρυθμίσεις βασιζόμενες στον κανόνα της οικονομικής ανάπτυξης 

για μια βιώσιμη δημοσιονομική κατάσταση. Η Ιταλία για παράδειγμα κατέστησε 

ευκολότερη την σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος και βελτίωσε το μητρώο ιδιοκτησίας. 

Η Πορτογαλία απλοποίησε το καθεστώς στον κατασκευαστικό κλάδο, στις εισαγωγές 

και εξαγωγές. Η Ισπανία βελτίωσε τον πτωχευτικό της νόμο και απλούστευσε το 

θεσμικό πλαίσιο στις διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές. Επίσης και οι τρείς 

οικονομίες, όπως και η Ελλάδα, βρίσκονται σε διαδικασία μεταρρύθμισης των 

εργασιακών τους νόμων με σκοπό να καταστεί η αγορά εργασίας περισσότερο 

ευέλικτη. 

Σύμφωνα με την παγκόσμια τράπεζα, «μέρος της λύσης στο υψηλό χρέος είναι η 

ενίσχυση της ανάπτυξης και υπάρχει ευρεία αναγνώριση ότι δημιουργείται ένα πιο 

φιλικό περιβάλλον για τους επιχειρηματίες και αυτό είναι ουσιώδες για την επίτευξη του 

στόχου».(Doing Business 2013) 
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2.3    Κατάταξη της Ελλάδας με βάση την καινοτομία: 

Από άποψη καινοτομικότητας η Ελλάδα υστερεί σημαντικά έναντι των 

ευρωπαϊκών της εταίρων, σύμφωνα με το European Innovation Scoreboard 2011. Η 

καινοτομική της επίδοση βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, καθώς καταλαμβάνει 

την 20η θέση στο σύνολο των 27 χωρών. Υπολείπεται κατά δέκα θέσεις τον μέσο όρο 

της ΕΕ, διατηρεί αυτή την κατάταξη από το 2007, όμως σήμερα εντάσσεται στην 3η 

κατηγορία των «moderate innovators», ενώ το 2007 βρισκόταν στην τελευταία 

κατηγορία των χωρών «modest innovators» σε μια κατάταξη 35 χωρών.  

 

Πίνακας 2.9: Κατάταξη των χωρών της ΕΕ με βάση την καινοτομική δραστηριότητα 

 

Πηγή: Innovation Union Scoreboard, 2011 

 

Με βάση τον συνοπτικό δείκτη καινοτομίας, τα κράτη εμπίπτουν στις ακόλουθες 

τέσσερις ομάδες χωρών: 

 Οι αποδόσεις της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γερμανίας και της Σουηδίας είναι 

πολύ ανώτερες από την μέση απόδοση  της ΕΕ-27. Αυτές οι χώρες ανήκουν στους 

«ηγέτες της καινοτομίας». 

 Η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η  Εσθονία, η  Γαλλία, η  Ιρλανδία, το 

Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο 

παρουσιάζουν  μια απόδοση κοντά στο μέσο  της ΕΕ-27. Οι χώρες αυτές είναι οι 

«οπαδοί της καινοτομίας». 

 Η απόδοση της Τσεχίας, της Ελλάδας, της  Ουγγαρίας,  της Ιταλίας ,της Μάλτας, 

της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβακίας και της Ισπανίας είναι μικρότερες 

από τον μέσο της ΕΕ. Οι χώρες αυτές λέγονται «μέτρια καινοτόμες». 
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 Η απόδοση της Βουλγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Ρουμανίας 

κυμαίνεται σε επίπεδα κάτω από το ½ του μέσου όρου της Ευρώπης των 27. Αυτές 

οι χώρες είναι «συγκρατημένα καινοτόμες». 

Πέραν τούτου την τελευταία πενταετία, η χώρα μας εκτός των χαμηλών της 

επιδόσεων παρουσιάζει σχεδόν μηδενική πρόοδο στην ανάπτυξη της καινοτομίας, 

ενώ από την ίδια ομάδα, η Πορτογαλία, η Μάλτα και η Τσεχία προχωρούν με 

γρήγορους ρυθμούς. Αξιοσημείωτη είναι η προσπάθεια της Βουλγαρίας και της 

Εσθονίας με αύξηση των καινοτομικών τους δραστηριοτήτων κατά 9% και 8% 

αντίστοιχα.  

 

Πίνακας 2.10: Σύγκλιση στις επιδόσεις καινοτομίας 

 

Πηγή: Innovation Union Scoreboard, 2011 

 

Οι περισσότεροι επιμέρους δείκτες εμφανίζουν φτωχή εικόνα, με εξαίρεση το 

υψηλής εκπαίδευσης ανθρωπινό δυναμικό, τον μεγάλο αριθμό επιστημονικών 

δημοσιεύσεων, τον αριθμό των ΜμΕ με οργανωτικές καινοτομίες και πωλήσεις νέων 

για την επιχείρηση προϊόντων, καθώς και την διάθεσή τους για  συνεργασία με 

άλλους, την  εφαρμογή καινοτομιών και την προώθησή τους στην αγορά. 

 

 

 

 



Σελίδα 22 από 124 

 

 

 

 

Πίνακας 2.11: Δείκτες καινοτομίας σε σχέση με την ΕΕ 

 

Πηγή: Innovation Union Scoreboard, 2011 

 

 Ιδιαίτερα αρνητικές είναι οι επιδόσεις στην προσέλκυση επιστημόνων που 

κατέχουν διδακτορικό από χώρες εκτός της ΕΕ, στην χρηματοδότηση για πρωτογενή 

έρευνα είτε από το κράτος είτε από επιχειρηματικά κεφάλαια, στην διάθεση από 

μέρους των επιχειρήσεων χρημάτων για Ε&Α, σε οτιδήποτε σχετίζεται με την 

παραγωγή και κατοχύρωση πατεντών, καθώς και στην εξαγωγή καινοτομικών 

προϊόντων εκτός χώρας. 

Οι δαπάνες σε Ε&Α αντιπροσωπεύουν μια από τις σημαντικότερες κινητήριες 

δυνάμεις για την ανάπτυξη σε μια οικονομία βασισμένη στη γνώση. Το ποσοστό 

λοιπόν που δαπανά η χώρα σε Ε&Α από το σύνολο του ΑΕΠ της , παρέχει κάποιες 

βασικές ενδείξεις για την μελλοντική ανταγωνιστικότητα και την ευημερία της. Ενώ 

οι δαπάνες αυτές στον δημόσιο τομέα σε χώρες όπως η Σουηδία, το Λουξεμβούργο 

και Φιλανδία φτάνουν στο 1% - 1,5% του ΑΕΠ και ο στόχος για το 2020 τέθηκε στο 

3% του ΑΕΠ, οι αντίστοιχες δαπάνες στην Ελλάδα  φτάνουν στο 0,4%.  
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Πίνακας 2.12: Δαπάνες Ε & Α στον δημόσιο τομέα ως % του ΑΕΠ 

 

Πηγή: Innovation Union Scoreboard, 2011 

 

Η έλλειψη επένδυσης σε Ε&Α επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι είμαστε οι 

τελευταίοι στην ευρωπαϊκή κατάταξη  όσον αφορά την χρηματοδότηση από 

επιχειρηματικά κεφάλαια (venture capitals), ενώ οι ενώσεις και εταιρίες 

επιχειρηματικών κεφαλαίων είναι ένας νέος για την Ελλάδα θεσμός που βρίσκεται 

στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης. 

Το ποσό των επενδυμένων κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου υποδεικνύει τον 

σχετικό δυναμισμό της δημιουργίας μιας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

καθώς συχνά είναι η μόνη χρηματοδότηση των νέων και μικρών καινοτόμων 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή της ανάπτυξης νέας τεχνολογίας.  

Ακόμα χαμηλότερη είναι η επένδυση σε Ε&Α από την πλευρά των 

επιχειρηματιών, με ποσά που φτάνουν μόλις το 0,25% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος 

είναι 1,23% και οι ηγέτες της καινοτομίας επενδύουν πάνω από το 2% του ΑΕΠ. 

Αυτού του είδους οι δαπάνες καταγράφουν την επίσημη δημιουργία νέας γνώσης στο 

εσωτερικό των επιχειρήσεων και είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τομείς όπως τα 

φαρμακευτικά προϊόντα, τα χημικά και τα ηλεκτρονικά είδη.  

Το παράδοξο είναι ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις φαίνεται πως καινοτομούν όπως 

και οι μέσες ευρωπαϊκές. Αυτό δικαιολογείται γιατί η συνήθης στρατηγική τους είναι 

να αρκούνται στην υιοθέτηση εισερχόμενης γνώσης και τεχνολογίας, χωρίς να 

δαπανούν πόρους για την ανάπτυξη της. 
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Πίνακας 2.12: Δαπάνες Ε & Α στον επιχειρηματικό τομέα ως % του ΑΕΠ 

 

Πηγή: Innovation Union Scoreboard, 2011 

 

Κατά μέσο όρο στην Ευρώπη το 0,7% του συνολικού κύκλου εργασιών δαπανάται σε 

καινοτομία εκτός Ε&Α, στην Ελλάδα αυτό το ποσοστό φτάνει στο 0,8% και έχει 

μειωθεί με την έλευση της κρίσης , ενώ η Εσθονία, η Κύπρος και η Ρουμανία 

δαπανούν 1,6%  - 1,8%. Αντίθετα , η Νορβηγία , το Λουξεμβούργο και η Τουρκία 

βρίσκονται στο 0,2% περίπου, διότι προφανώς ακολουθούν στρατηγική δημιουργίας 

γνώσης και καινοτομίας, παρά υιοθέτησης της.  

 

Πίνακας 2.13: Δαπάνες καινοτομίας εκτός Ε & Α ως  % του κύκλου εργασιών 

 

Πηγή: Innovation Union Scoreboard, 2011 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνεται ακόμη ένας δείκτης φτωχής 

ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελληνική οικονομία 

είναι κατά βάση οικονομία των υπηρεσιών. Μόνο το 0,50 % των συνολικών  

εξαγωγών υπηρεσιών της χώρας αφορά υπηρεσίες έντασης γνώσης. Η Ελλάδα είναι 
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τελευταία στην κατάταξη μαζί με την Κροατία, την Λιθουανία και την Τουρκία, ενώ 

τις υψηλότερες θέσεις καταλαμβάνουν το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο και η Δανία, με ποσοστά  60% - 70% . Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος φτάνει 

στο 50%. Ο εν λόγω δείκτης αυξάνεται κατά  1,5% για την ΕΕ των 27, ενώ υψηλοί 

ρυθμοί αύξησης παρατηρούνται στην Μάλτα, τη Γαλλία, την Κύπρο και την 

Φιλανδία με ποσοστά άνω του 10%. Στην Ελλάδα αντίθετα υπάρχει επιβράδυνση 

κατά 40%.   

 

Πίνακας 2.14: Εξαγωγές υπηρεσιών έντασης γνώσης ως % των συνολικών εξαγωγών 

υπηρεσιών και Δείκτης ανάπτυξης των εξαγωγών υπηρεσιών έντασης γνώσης  

 

 
Πηγή: Innovation Union Scoreboard, 2011 

 

Ένα ενθαρρυντικό στοιχείο είναι η ικανότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να 

λανσάρουν νέα ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα είτε για την εταιρία είτε για το 

σύνολο της αγοράς. Καταγράφεται έτσι τόσο η δυνατότητα δημιουργίας τεχνολογίας 

αιχμής, όσο και η διάδοση αυτών των τεχνολογιών. Ο μέσος όρος της Ευρώπης 

ανέρχεται στο 13% , αλλά η Ελλάδα πρώτη και στη συνέχεια η Ελβετία φτάνουν σε 

ποσοστά της τάξης του 25%. 
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Πίνακας 2.15: Πωλήσεις νέων για την αγορά και νέων για την εταιρεία καινοτομιών 
(% επί του κύκλου εργασιών) 

 
Πηγή: Innovation Union Scoreboard, 2011 
  

Τα δύο παραπάνω αποτυπώνουν την δυναμική των ελληνικών επιχειρήσεων 

και το γεγονός ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες είναι ανοικτοί σε νέες ιδέες και 

καινοτομούν. Όμως η έλλειψη επαρκούς θεσμικού πλαισίου σε συνδυασμό με το 

κόστος πειραματισμού και τη δέσμευση χρημάτων  που απαιτεί η πρωτογενής έρευνα, 

δρουν ανασταλτικά στην προώθηση της ενδογενούς καινοτομίας στην χώρα.  

Την ίδια στιγμή φαίνεται ότι σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής έως τώρα οι πολυπληθείς 

άμεσες εθνικές πολιτικές και τα κατακερματισμένα προγράμματα καινοτομίας δεν 

υπήρξαν ουσιαστικά, καθώς δεν οδήγησαν σε αποδοτική αξιοποίηση πόρων. Οι 

τελευταίοι χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο για την ενσωμάτωση ξένων καινοτομιών 

ως εισροές, παρά για την βελτίωση των μηχανισμών δημιουργίας, μεταφοράς και 

αξιοποίησης της γνώσης στο εθνικό σύστημα καινοτομίας. Το ερώτημα που τίθεται 

είναι κατά πόσο οι έλληνες επιχειρηματίες θα συνεχίσουν να  αντιγράφουν ή να 

υιοθετούν  εισαγόμενη τεχνολογία και καινοτόμες διαδικασίες ή  θα μπορέσουν να 

στραφούν στην δημιουργία καινούριας γνώσης και καινοτομίας, ικανότητα την οποία 

διαθέτουν σημαντικά.  
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3 Οι πολιτικές  που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ για την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της και την  έξοδο από την κρίση.  

 

3.1 Πολιτικές της ΕΕ 

Αντλώντας στοιχεία από τις συνεχείς οικονομικές και πολιτικές διακυμάνσεις στο 

παρελθόν, η ΕΕ έδειξε ότι ήταν μία εύθραυστη συμμαχία. Η έκταση του εμπορίου, 

όπως και η κινητικότητα του κεφαλαίου υπολείπονται αυτής του εσωτερικού των 

ΗΠΑ, υπάρχουν ανισσόροπες εμπορικές σχέσεις μεταξύ των χωρών, οι βόρειες χώρες 

είναι περισσότερο εντάσεως κεφαλαίου και τεχνολογίας με εξειδικευμένο προσωπικό 

και προϊόντα, με έντονη χρήση καινοτόμων εφαρμογών, ενώ οι νότιες χώρες 

χρησιμοποιούν σχετικά ανειδίκευτη εργασία και σχετικά μέση χαμηλή τεχνολογία. Η 

ευρωζώνη είναι μεν μια νομισματική ένωση, αλλά είναι επίσης μια ατελής 

οικονομική ένωση. Το ευρώ είναι ένα κοινό νόμισμα χωρίς κοινή οικονομική 

εποπτεία από έναν μηχανισμό.  Έτσι λοιπόν, η ανεπαρκής παρακολούθηση των  

οικονομικών εξελίξεων από τις αρχές της ΕΕ, οι έντονες δυσαναλογίες μεταξύ των 

χωρών της ευρωζώνης και τα δημοσιονομικά προβλήματα, που βγήκαν στην 

επιφάνεια  όταν το 2009 η ευρωζώνη εισήρθε στην  κρίση,  κατέδειξαν ότι υπήρχε μια 

επείγουσα ανάγκη να ενισχυθεί ο συντονισμός της οικονομικής πολιτικής στη ζώνη 

του ευρώ. Αυτή η ανάγκη ενισχύθηκε από το γεγονός ότι η σύντομη ανάκαμψη των 

ισχυρών οικονομιών το 2011 ακολουθήθηκε από μια νέα ύφεση στις αρχές του 2012. 

Αυτό κατέδειξε επίσης πόσο αλληλεξαρτώμενες είναι οι οικονομίες της ΕΕ. Έτσι 

λοιπόν, το βασικό δίδαγμα της κρίσης είναι ότι η Ευρώπη χρειαζόταν πιο στενή 

οικονομική ένωση, επιπλέον της νομισματικής ένωσης, να διασφαλίσει την 

βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών και να τονωθεί η ανάπτυξη των χωρών και 

η απασχόληση των ευρωπαίων πολιτών. Για αυτό το λόγο οι ευρωπαίοι ηγέτες 

αποφάσισαν να πάρουν κοινά μέτρα: 

1) Η ΕΕ εισήγαγε ισχυρότερους κανόνες ελέγχου του δημόσιου χρέους και του 

ελλείμματος, μέσω της υπογραφής μιας νέας δημοσιονομικής συνθήκης 

(Συνθήκη για την Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση) που υπογράφηκε στις 2 Μαρτίου 2012 από 

όλα τα κράτη – μέλη της ΕΕ εκτός της Τσεχική Δημοκρατία και το Ηνωμένο 
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Βασίλειο. Είναι μια ισχυρότερη εκδοχή του Συμφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης που υιοθετήθηκε το 1997 από την ΕΕ που προέβλεπε σχεδόν 

ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και έθετε το όριο του 3%  ως ποσοστό του 

ΑΕΠ στο δημόσιο έλλειμμα και το 60% του ΑΕΠ στο δημόσιο χρέος. Με τη  νέα 

συνθήκη επιπλέον  καθορίζεται ως κατώτατο όριο για το διαθρωτικό έλλειμμα – 

που προσμετρά και το ύψος της ύφεσης - το 0,5% του ΑΕΠ (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2012), το οποίο μπορεί να φτάσει στο 1% του ΑΕΠ, όταν το χρέος της 

Γενικής Κυβέρνησης ως προς το ΑΕΠ είναι χαμηλότερο του 60%.  Επίσης, η 

Συνθήκη εισάγει ένα νέο κριτήριο «φρένο χρέους», που ελέγχει την ταχύτητα με 

την οποία το χρέος μπορεί να ξεπεράσει των ανώτερα επίπεδα  του 60% του 

ΑΕΠ, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει τιε ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα 

διόρθωση της κατάστασης. 

2) Δεύτερος στόχος υπήρξε η ενίσχυση της οικονομικής επίβλεψης των τραπεζών, 

ώστε αυτές να διαθέτουν επαρκές κεφάλαιο, να έχουν υπεύθυνη συμπεριφορά 

και να αρθούν τα εμπόδια χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και των 

νοικοκυριών. Με αυτό τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για μία τραπεζική ένωση που 

θα ξεκινήσει πειραματικά να λειτουργεί το 2013 και καθολικά το 2014, μέσω της 

οποίας θα υπάρχει ενιαία εποπτεία όλων των ευρωπαϊκών τραπεζών από την 

ΕΚΤ, ενώ θα συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως ένα κοινό σύστημα για την 

προστασία των καταθέσεων και μια ολοκληρωμένη διαχείριση τραπεζικών 

κρίσεων. 

3) Το ενιαίο νόμισμα στο εξής θα προστατεύεται μέσω του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Σταθερότητας (European Stability Mechanism), που είναι ένα 

μόνιμο πρόγραμμα χρηματοδότησης της ΕΕ για τα 17 μέλη της ευρωζώνης, το 

οποίο θα διαδεχτεί τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (European Financial Stabilization Mechanism) και θα ισχύσει από 

το 2013. Μέσω αυτού του ταμείου θα βοηθούνται τα μέλη που αδυνατούν να 

δανειστούν από τις χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές ή χρειάζονται στήριξη για 

την κεφαλαιοποίηση των αδύναμων τραπεζών τους. 

4) Στις 24 – 25 Μαρτίου του 2011 οι αρχηγοί των κρατών μελών υιοθέτησαν τις 

ρυθμίσεις του  Συμφώνου «Ευρώ + », το οποίο ονόμασαν αρχικά «Σύμφωνο 

Ανταγωνιστικότητας». Είναι ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα με πρόσθετες 

μεταρρυθμίσεις, που υπογράφηκε από τα 23 κράτη μέλη της ΕΕ εκ των 27, 

καθώς και από έξι χώρες εκτός ευρωζώνης οι οποίες επέλεξαν να το 

προσυπογράψουν ( Βουλγαρία, Δανία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία και 
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Ρουμανία) και δεσμευτήκαν να το συμπεριλάβουν στα Εθνικά Προγράμματα 

Μεταρρυθμίσεων τους. Το Euro-Plus Pact ήρθε με τέσσερις μεγάλες 

στρατηγικούς στόχους μαζί με πιο συγκεκριμένες στρατηγικές για την 

αντιμετώπιση αυτών των στόχων. Οι τέσσερις στόχοι είναι: 

 ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ιδίως μέσω της   ευθυγράμμισης των 

αμοιβών και της παραγωγικότητας. Στοχευόμενα μέτρα έχουν να κάνουν με 

την συγκράτηση των μισθών στον δημόσιο τομέα, το άνοιγμα των 

προστατευμένων τομέων που οδηγούν σε στρεβλώσεις στην αγορά, με τη 

βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και προώθησης της Ε&Α και με την 

αναδιάρθρωση των νομικών συστημάτων για μείωση της γραφειοκρατίας. 

 προώθηση της απασχόλησης μέσω μεταρρυθμίσεων που προωθούν την 

«ευελιξία με ασφάλεια» (flexicurity), η οποία συνδυάζει την ευελιξία των 

εργαζομένων να προσαρμόζονται στις εξελίξεις της αγοράς εργασίας και στις 

απαιτήσεις των εργοδοτών, με  την προστασία της απασχόλησης  τους και με 

την εκπόνηση στρατηγικών δια βίου μάθησης.  

 συμβολή στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, ιδίως όσον αφορά το 

δημόσιο χρέος, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και τις συντάξεις. 

Συγκεκριμένα, αυτό θα γίνεται μέσω ενός δείκτη που θα μετρά κατά πόσο τα 

επίπεδα χρέους θα είναι βιώσιμα  με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις και τα 

εθνικά συστήματα συντάξεων και παροχών. Επίσης, προκειμένου να 

συμμορφώνονται τα κράτη μέλη πλήρως με τους κανόνες δημοσιονομικής 

προσαρμογής, τέθηκε για πρώτη φορά ενός κανόνα «φρένου χρέους», δηλαδή 

ενός πλαισίου πρόβλεψης, ικανού να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα των 

ελλειμμάτων και των χρεών εν τη γενέσει τους. 

 την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μέσα από μια μεγάλη 

μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου εποπτείας και ρύθμισης του 

χρηματοπιστωτικού τομέα. Συγκεκριμένα , θα αλλάξουν οι εθνικές 

νομοθεσίες με σκοπό την εξυγίανση των τραπεζών, ενώ θα 

πραγματοποιούνται τακτικά stress tests στις τράπεζες των χωρών.  

Οι δεσμεύσεις των χωρών – μελών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 3.1: Δεσμέυσεις χωρών μελών στην συμμετοχή στο Euro Plus Pact 

 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Background on the Euro Plus Pact, Information prepared for 

the European Council, 9 December 2011. 

 

5) Ίσως η σημαντικότερη απόφαση που έλαβαν οι αρχηγοί των χωρών της 

Ευρώπης, υπήρξε η χάραξη μιας δεκαετούς ευρωπαϊκής στρατηγικής για να 

ανακτηθεί το χαμένο έδαφος σε σύγκριση με τους μεγάλους ανταγωνιστές, όπως 

η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ. Το σύνολο των χωρών της ΕΕ θα πρέπει να στοχεύει 

στην στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία περιλαμβάνει διαρθρωτικούς 

ανασχηματισμούς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 

παραγωγικότητας και της εργασίας στις χώρες μέλη. Αυτό προϋποθέτει 

επενδύσεις ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων σε εξελιγμένη έρευνα, καινοτομία 

και προηγμένη τεχνολογία, ευρωπαϊκές συγκοινωνίες και ενεργειακά  δίκτυα, 

καθώς και γρήγορο διαδίκτυο για όλους τους ευρωπαίους πολίτες. 
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3.2 Η στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020» για την ανάπτυξη στην Ευρώπη 

Η Ευρώπη σήμερα εμφανίζει χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σχέση με τους 

βασικούς ανταγωνιστές της και αυτό οφείλεται κυρίως στο χάσμα παραγωγικότητας 

που προκλήθηκε εν μέρει από τα χαμηλότερα επίπεδα χρήσης ΤΠΕ και επένδυσης σε 

Ε&Α από τις επιχειρήσεις και τα κράτη. Η εξάρτηση της Ευρώπης από το πετρέλαιο, 

το φυσικό αέριο και τον άνθρακα εκθέτει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σε 

επιζήμιες διακυμάνσεις των τιμών, απειλεί την οικονομική ασφάλειά τους και 

επιπλέον συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Επιπρόσθετα, εμφανίζονται αρκετές 

παθογένειες σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα των χωρών. Πολλοί νέοι 

εγκαταλείπουν την εκπαίδευση χωρίς να αποκτήσουν καμία δεξιότητα, ενώ συχνά  οι 

δεξιότητες που αποκτούνται δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς. Η 

Ευρώπη διαθέτει πολύ μικρότερο αριθμό πτυχιούχων πανεπιστημίου από τις ΗΠΑ 

και την Ιαπωνία, ενώ τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια βρίσκονται χαμηλά στην 

παγκόσμια κατάταξη. Στα παραπάνω προστίθεται και το γεγονός της γήρανσης του 

πληθυσμού, όπου όλο και λιγότεροι νέοι καλούνται να συντηρούν όλο και 

περισσότερους συνταξιούχους.  Τέλος, η οικονομική κρίση προκάλεσε υψηλά 

επίπεδα ανεργίας, πολύ μεγαλύτερα δε στον νέο πληθυσμό, ενώ πάνω από 80 

εκατομμύρια άτομα αντιμετώπισαν την απειλή της φτώχειας και 8 εκατομμύρια ζουν 

κάτω από το όριο της φτώχειας. 

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την 

17η Ιουνίου του 2010, είναι μια δεκαετής στρατηγική της ΕΕ, αποτελεί ένα 

ουσιαστικό μέσο για να ξεπεραστούν η κρίση που πλήττει τις χώρες της ένωσης και 

οι σχετικές παθογένειες,  και θέτει πολιτικές που στοχεύουν: 

 στην  έξυπνη ανάπτυξη, που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να σπουδάζουν, να 

βελτιώνονται  και να καινοτομούν,  

 στη βιώσιμη ανάπτυξη, που ενθαρρύνει την ανταγωνιστικότητα, την 

επιχειρηματικότητα και την προστασία του περιβάλλοντος και  

 στην χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, που ενθαρρύνει την υψηλή απασχόληση 

και τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων σε όλα τα κράτη-μέλη. 

 Μέσα από αυτή τη στρατηγική έχουν τεθεί πέντε στόχοι που θα πρέπει να έχουν 

επιτευχθεί ως το τέλος της δεκαετίας, και οι οποίοι καταγράφονται παρακάτω: 

1. Το 75% των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών θα πρέπει να απασχολείται. 

2. Το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται σε Ερεύνα και Ανάπτυξη.  
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3. Σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια, οι στόχοι είναι : η μείωση 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%, δηλαδή χαμηλότερα από 

το 1990, η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μια 

τελική κατανάλωση της τάξης του 20% και η βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης κατά 20%. 

4. Σχετικά με την εκπαίδευση, στόχοι αποτελούν η μείωση κάτω από το 10% του 

ποσοστού εγκατάλειψης του σχολείου και η ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης από τουλάχιστον το 40% της ηλικιακής κατηγορίας των 30-34 

ετών.  

5. Μείωση κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια των ανθρώπων που βρίσκονται η 

κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού 

αποκλεισμού. 

Οι παραπάνω ευρωπαϊκοί στόχοι στη συνέχεια μετατρέπονται σε εθνικούς 

στρατηγικούς στόχους για κάθε κράτος –μέλος, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας σε πολλαπλά επίπεδα.  

Ταυτόχρονα, η στρατηγική «Ευρώπη 2020» περιλαμβάνει και επτά «εμβληματικές 

πρωτοβουλίες», οι οποίες παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται, αλλά και 

αλληλοϋποστηρίζονται τα αρμόδια όργανα των χωρών, σε τομείς που αφορούν την 

καινοτομία, την ψηφιακή τεχνολογία, τη νεολαία, τη βιομηχανία και  τη φτώχεια. 

 Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια εφαρμογής της πολιτικής για την έξυπνη ανάπτυξη, 

έχει δημιουργηθεί η «Ψηφιακή Ατζέντα (ή θεματολόγιο) για την Ευρώπη» που 

προωθεί την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσα από την χρήση της 

ψηφιακής τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, υπάρχουν 13 επιμέρους στόχοι που 

συμπυκνώνουν την παραπάνω αλλαγή, με την αύξηση της ευρυζωνικής κάλυψης σε 

όλη την ΕΕ, με την αύξηση των on line αγορών και πωλήσεων μέσα από το 

διαδίκτυο, με την έντονη χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από μέρους των 

πολιτών για τις συναλλαγές τους με το δημόσιο, με τον διπλασιασμό των δημοσίων 

επενδύσεων σε Ε&Α και ΤΠΕ και τέλος, με την μείωση της χρήσης ενέργειας 

φωτισμού από νοικοκυριά και επιχειρήσεις.  

Στα πλαίσια της ίδιας πολιτικής, έχει δημιουργηθεί η «Ένωση Καινοτομίας» η 

οποία με τις στρατηγικές της προσπαθεί να υπερπηδήσει τα προβλήματα που έχει 

επιφέρει η κρίση (μείωση των θέσεων εργασίας, μείωση της βιομηχανικής 

παραγωγής, μείωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, μείωση της εμπιστοσύνης 

των καταναλωτών και των αγορών),να εξασφαλίσει ότι δημιουργούνται καινοτόμες 



Σελίδα 33 από 124 

 

ιδέες και ότι αυτές μεταφράζονται σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες που δημιουργούν 

ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. 

Η τρίτη πρωτοβουλία που σχετίζεται με  την έξυπνη ανάπτυξη , είναι η 

«Νεολαία σε Κίνηση», μέσω της οποίας χρηματοδοτούνται ανώτερες και 

εξειδικευμένες σπουδές σε φοιτητές και εργαζομένους και προωθείται η απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας σε χώρες του εξωτερικού. 

Στα πλαίσια της πολιτικής για την βιώσιμη ανάπτυξη, ξεκίνησε η 

πρωτοβουλία «Η αποδοτική χρήση των πόρων της Ευρώπης» η οποία υποστηρίζει 

την μετάβαση προς μια αποδοτικότερη χρήση των πόρων και παρέχει ένα 

μακροπρόθεσμο πλαίσιο για δράσεις σε πολλούς τομείς, όπως οι μεταφορές, η 

γεωργία, η βιομηχανία, η αλιεία, η ενέργεια , η βιοποικιλότητα, κλπ. Σκοπός της είναι 

η εξασφάλιση της ασφάλειας για τις επενδύσεις και την καινοτομία και ότι 

επιτυγχάνεται καλύτερη αποδοτικότητα των πόρων με ισορροπημένο τρόπο.  

Η δεύτερη πρωτοβουλία της στρατηγικής Ευρώπη 2020 που σχετίζεται με την 

βιώσιμη ανάπτυξη, εστιάζεται στην «Ανταγωνιστικότητα στη Βιομηχανία». Εδώ δεν 

δίνεται έμφαση πλέον σε απλές εθνικές πολιτικές, αλλά  στο σύνολο της αλυσίδας 

αξίας, από τις υποδομές και τις πρώτες ύλες, έως και την εξυπηρέτηση μετά την 

πώληση. Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής βρίσκονται οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν και την ραχοκοκαλιά του ευρωπαϊκού 

επιχειρηματικού κόσμου. Η ενίσχυσή τους επιχειρείται μέσα από ένα πλήρες φάσμα 

πολιτικών που αφορούν την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, το εμπόριο, τις 

υποδομές, την ενέργεια, κλπ. 

Αναφορικά με την προτεραιότητα της οικονομικής ανάπτυξης χωρίς 

αποκλεισμούς, δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η «Ατζέντα για  νέες 

δεξιότητες και θέσεις εργασίας» που βοηθά στην επίτευξη των στόχων της 

απασχόλησης του 75% του ενεργού πληθυσμού έως το 2020 και της μείωσης του 

ποσοστού των ατόμων που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση πρόωρα κάτω από το 10%, 

καθώς και των ατόμων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας σε τουλάχιστον 20 

εκατομμύρια.   Ιδιαίτερη μνεία γίνεται  στις δράσεις που αφορούν την «ευελιξία με 

ασφάλεια» (flexicurity) στην εργασία, σύμφωνα με την οποία συμβιβάζεται η ύπαρξη 

ενός ευέλικτου εργατικού δυναμικού για τους εργοδότες, με την εξασφάλιση ότι δεν 

θα αντιμετωπίσουν μεγάλες περιόδους ανεργίας. 

Στα πλαίσια της ίδιας προτεραιότητας, δημιουργήθηκε η «Ευρωπαϊκή 

Πλατφόρμα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού», μέσω της οποίας 

εξασφαλίζεται η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, η παροχή βοήθειας σε 
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μειονεκτικές ομάδες ώστε να ενταχθούν στις κοινότητες που ζουν, να μορφωθούν και 

να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικά οφέλη.   

Τέλος, για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της στρατηγικής αυτής, 

αξιοποιούνται πολιτικές και μηχανισμοί που ήδη διαθέτει η ΕΕ, όπως η Ενιαία 

Αγορά, ο Προϋπολογισμός της ΕΕ και τα μέσα εξωτερικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, 

για να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, 

απαιτείται η ύπαρξη  εύρωστων και διασυνδεδεμένων αγορών, καθώς και η εύκολη 

πρόσβαση των  επιχειρήσεων και των καταναλωτών σε αυτές. Έτσι λαμβάνονται νέα 

μέτρα για να αντιμετωπιστούν εμπόδια, όπως η άνιση εφαρμογή των κανόνων της 

ενιαίας αγοράς από τα κράτη-μέλη ή το γεγονός ότι ισχύουν είκοσι επτά διαφορετικά 

νομικά συστήματα εντός της ΕΕ. Επίσης, για να αμβλυνθούν τα προβλήματα που έχει 

επιφέρει η χρηματοπιστωτική κρίση στον επιχειρηματικό κόσμο, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή , μέσω του δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, πρότεινε πάνω από 120 

απλουστεύσεις κανόνων που διέπουν την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, των 

περιφερειών των κρατών και του επιστημονικού τομέα, ώστε να εξασφαλιστεί η 

ομαλότερη, ταχύτερη και περισσότερο απλοποιημένη πρόσβαση τους στην 

χρηματοδότηση από την ΕΕ. Τέλος, για την προώθηση της αναπτυξιακής της 

στρατηγικής, η ΕΕ επιχειρεί την δημιουργία στρατηγικών σχέσεων με αναδυόμενες 

οικονομίες, την συμμετοχή σε διεθνή forum για ενεργή διαμόρφωση μελλοντικών 

πολιτικών και την ρύθμιση και  επίλυση διμερών θεμάτων. 

Το σύνολο των δράσεων που λαμβάνουν μέρος σε αυτή τη δεκαετή αναπτυξιακή 

στρατηγική της Ευρώπης αποτυπώνεται εν συντομία με το παρακάτω σχήμα.  

Πηγή στοιχείων για το διάγραμμα:  http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm
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3.3. Το «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» και οι «Ειδικές Συστάσεις» ανά χώρα στα 

πλαίσια της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 

 

Όλα τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευθεί για την επίτευξη των στόχων της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020», την οποία μετασχηματίζουν σε εθνικούς  στόχους. Το 

σύνολο των δράσεων των χωρών συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποία 

αναλύει λεπτομερώς τα επιμέρους προγράμματα των χωρών και καταρτίζει  κάποιες  

προτεινόμενες συστάσεις για τους επόμενους 12-18 μήνες, που αφορούν την 

εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, τυχόν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και 

μέτρα για την επίτευξη προόδου. Για αυτό το σκοπό, έχει θεσπίσει έναν εξαμηνιαίο 

κύκλο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής, που ονομάζεται «Ευρωπαϊκό 

Εξάμηνο» και καθορίζει τις προτεραιότητες της ΕΕ για το επόμενος έτος. Το 

ευρωπαϊκό εξάμηνο ξεκινά στο τέλος κάθε έτους, όταν η Επιτροπή εγκρίνει την 

«Ετήσια Επισκόπηση για την Ανάπτυξη» με την οποία καθορίζονται οι 

προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια. Τον Μάρτιο κάθε έτους, στην εαρινή σύνοδο 

του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου  γίνεται απολογισμός του προηγούμενου έτους με βάση 

την παραπάνω ετήσια επισκόπηση και δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές στους 

αρχηγούς των κρατών –μελών, πάντα σχετικά με τους πέντε στόχους και τις επτά 

πρωτοβουλίες που έχουν τεθεί στα πλαίσια της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Τον 

Απρίλιο τα κράτη-μέλη υποβάλλουν τα σχέδια τους, τον Μάιο με Ιούνιο η Επιτροπή 

αξιολογεί τα προγράμματα και παρέχει συστάσεις ανά χώρα, πριν οριστικοποιηθεί  η 

κατάρτιση του προϋπολογισμού της. Τέλος, τον Ιούλιο εγκρίνονται επίσημα οι 

συστάσεις ανά χώρα. 

 

4. Η  εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ  και των προγραμμάτων προσαρμογής   

στην Ελλάδα 

4.1  Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την Ελλάδα  

Όπως ισχύει και για όλες τις χώρες της ΕΕ που ενδέχεται να υπαχθούν σε 

πρόγραμμα χρηματοδοτικής συνδρομής, η Ελλάδα έχει εξαιρεθεί από την υποχρέωση 

υποβολής εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων που ακολουθεί τις επιταγές της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020», διότι τα μέτρα  πολιτικής που υπαγορεύει το εκάστοτε 

μνημόνιο, καθώς και η παρακολούθησή τους είναι περισσότερο εντατικά. Παρόλα 

αυτά, η χώρα μας υπέβαλλε τον Απρίλιο του 2011 το «Εθνικό Πρόγραμμα 

Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) 2011-2014 της Ελλάδας» στο πλαίσιο της παραπάνω 



Σελίδα 36 από 124 

 

στρατηγικής και σε πλήρη συμφωνία με το πρώτο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης. 

Μέσα από το τετραετές αυτό πρόγραμμα επιχειρήθηκε η εφαρμογή ενός 

διαφορετικού μοντέλου ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, που βασίζεται στην 

ανταγωνιστικότητα, στην εξωστρέφεια και στον εκσυγχρονισμό. Οι πέντε στόχοι της 

ευρωπαϊκής στρατηγικής, όπως τέθηκαν ειδικά για την Ελλάδα, παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 4.1 : Η  Στρατηγική «Ευρώπη 2020» για την Ελλάδα 

GREECE 2005 2007 2008 2009 2010 2011 
TARGET 

GR 

TARGET 

EU 

75% of the population aged 20-64 should be employed  

Employment rate - age 

group 20-64 

% of 

population 

aged 20-64 

64.6 66.0 66.5 65.8 64.0 59.9 70 

 

75 

3% of the EU's GDP should be invested in R&D  

Gross domestic 

expenditure on R&D 
% of GDP 0.6 0.6(e) (:) (:) (:) (:) 2 

 

3 

Greenhouse gas emissions should be reduced by 20% compared to 1990  

The share of renewable energy sources in final energy consumption should be increased to 20%  

Energy efficiency should improve by 20%  

Greenhouse gas 

emissions 

Index 1990 = 

100 
129 129 125 119 113 (:) -4.0% 

-20.0% 

Share of renewable 

energy in gross final 

energy consumption 

% 7.0 8.1 8.0 8.1 9.2 (:) 18.0 

 

 

20.0 

Primary energy 

consumption 

1 000 tonnes 

of oil 

equivalent 

(TOE) 

30626 30768 30911 29788 27733 (:) 27000 

 

368000 

The share of early school leavers should be under 10% and at least 40% of 30-34 years old should have 

completed a tertiary or equivalent education 

 

Early leavers from 

education and training 

% of 

population 

aged 18-24 

13.6 14.6 14.8 14.5 13.7 13.1 9.7 

 

10.0 

Tertiary educational 

attainment 

% of 

population 

aged 30-34 

25.3 26.2 25.6 26.5 28.4 28.9 32 

 

40.0 

Poverty should be reduced by lifting at least 20 million people out of the risk of poverty or social exclusion  

People at risk of 

poverty or social 

exclusion(1) 

Thousand 3131 3064 3046 3007 3031 (:) (:) 

 

(:) 

People living in 

households with very 

low work intensity 

Thousand 610 662 611 539 619 (:) 450 

 

20000 

People at risk of 

poverty after social 

transfers 

Thousand 2092 2191 2187 2149 2205 (:) (:) 

 

(:) 

People severely 

materially deprived 
Thousand 1365 1238 1213 1198 1269 (:) (:) 

 

(:) 

Πηγή: Eurostat & «Αξιολόγηση του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων του 2011 και του 
προγράμματος σταθερότητας της Ελλάδας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή» 
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 Σχετικά με το στόχο της απασχόλησης του 75% των ατόμων ηλικίας 20-64, για την 

Ελλάδα το ποσοστό αυτό τέθηκε στο 70%. Παρόλα αυτά, ακόμη και πριν από την 

κρίση ήταν ένας στόχος πρόκληση. Η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό 

συμμετοχής του ενεργού πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό στην Ευρώπη. Από το 

2005 έως και το 2008, το ποσοστό αυτό ανέβαινε κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, με 

μέγιστο ποσοστό μόλις 66,5%, ενώ από το 2009 ο στόχος χαρακτηρίζεται από 

αρνητικούς ρυθμούς αύξησης της απασχόλησης και θεωρείται ανέφικτος. Επιπλέον, 

το ελληνικό έλλειμμα συμμετοχής στην εργασία είναι περισσότερο έντονο στους 

νέους και τις γυναίκες. Ο συνδυασμός της περιορισμένης βάσης απασχόλησης και 

των περισσότερων ωρών εργασίας ανά Έλληνα απασχολούμενο – σε σχέση με τις 

ώρες εργασίας των υπολοίπων Ευρωπαίων – οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ένα μικρό 

ποσοστό εργατικού δυναμικού δουλεύει σκληρότερα για να συντηρηθεί ένα μη 

αποδοτικό παραγωγικό σύστημα (McKinsey, 2011). 

 Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου  να επιτευχθεί ο στόχος της 

επένδυσης του 3% του ΑΕΠ  σε Ερεύνα και Ανάπτυξη, οι ακαθάριστες εγχώριες 

δαπάνες από 1,3 δις € το 2007, θα πρέπει να αυξηθούν σε τρέχουσες τιμές έως το 

2020, σε 4,9 δις €. Εξαιτίας του ιδιαίτερα αρνητικού οικοδομικού κλίματος, ο στόχος 

αυτός θα πρέπει να αναθεωρηθεί προς τα κάτω ώστε να ανταποκρίνεται στις 

τρέχουσες εξελίξεις.  

 Υπάρχει πτωτική τάση στις εθνικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, οι οποίες 

σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιότο δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τους 134 

μεγατόνους  ισοδυνάμου CO2. Η τελευταία απογραφή των εκπομπών για το έτος 

2010, καταγράφει 113 μεγατόνους ισοδυνάμου CO2. Σε έγγραφό της η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή την 30.5.2012 αναφέρει ότι «Όλες οι τρέχουσες εκτιμήσεις, που βασίζονται 

στις εργασίες μοντελοποίησης που διεξάγονται στο πλαίσιο της υποβολής του εθνικού 

σχεδίου δράσης για την ανανεώσιμη ενέργεια (ΕΣΔΑΕ -NREAP), δείχνουν ότι η 

Ελλάδα θα επιτύχει τον στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 

4% σε σχέση με τις εκπομπές του 2005 στους τομείς που δεν υπάγονται στο ΣΕΔΕ, 

μέχρι το 2020, όπως ορίζεται στην απόφαση για τον επιμερισμό των προσπαθειών 

(απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ)». Το παραπάνω αντικατοπτρίζει εκτός των άλλων  και 

την διαφορά μεταξύ του έντονα βιομηχανοποιημένου βορρά και του λιγότερο 

βιομηχανοποιημένου νότου, πόσο μάλλον δε την αποβιομηχάνιση που υφίσταται η 

χώρα μας από την εφαρμογή των μνημονίων. 

 Αν και την τριετία 2007 – 2009 το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

(ΑΠΕ) στην συνολική  κατανάλωση ενέργειας παρέμεινε σταθερό στο 8% περίπου, 
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το 2010 σημειώθηκε μια αύξηση κατά 1%. Επιπλέον, η  Ελλάδα όχι μόνο δεσμεύτηκε 

– βάσει της οδηγίας 28/2009/ΕΚ – να πετύχει τον στόχο του 18%,  αλλά επιπλέον στα 

πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και  με 

το νόμο 3851/2010 προχώρησε στην αύξηση του εθνικού στόχου συμμετοχής των 

ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας στο 20%, ο οποίος και εξειδικεύεται σε 40 

% συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, 20 % σε ανάγκες θέρμανσης-ψύξης 

και 10 % στις μεταφορές.  

 Σχετικά με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, ο στόχος για την χώρα μας είναι η 

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας  που ισοδυναμεί με την καύση  2,7 εκατομμυρίων 

τόνων ισοδύναμου πετρελαίου (Mtoe). Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα επικεντρώθηκε 

στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, με κύρια μέσα τη θέσπιση του νόμου 

3855/2010 και τη χρήση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ που τίθενται 

στη διάθεση της Ελλάδας για την περίοδο 2007 - 2013 στο πλαίσιο της προσαρμογής 

των τμημάτων του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς (ΕΣΠΑ) που αφορούν 

την ενέργεια και το περιβάλλον. Ο νόμος 3855/2010 προτείνει την καθιέρωση ενός 

συστήματος ενεργειακού ελέγχου στον τομέα των κατοικιών και στον τριτογενή 

τομέα καθώς και κανόνες που θα πρέπει να διέπουν την ίδρυση και λειτουργία 

παρόχων υπηρεσιών ενέργειας (Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών — ΕΕΥ). 

Επιπλέον, τέθηκε σε εφαρμογή σειρά προγραμμάτων στήριξης για την αναβάθμιση 

υφιστάμενων κτιρίων, όπως το πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

κατοικιών», το  «Εξοικονομώ», το «Χτίζοντας το μέλλον — Παρεμβάσεις μεγάλης 

κλίμακας», καθώς και πιλοτικά σχέδια για βιοκλιματικά σχολικά κτίρια, για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

υφισταμένων δημόσιων σχολικών     κτιρίων. 

 Σε έκθεση της ΕΕ η Επίτροπος για θέματα Εκπαίδευσης Ανδρούλα Βασιλείου 

αναφέρει ότι το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο 

(πληθυσμός 18-24) μειώθηκε από 17,6% το 2000 σε 14,4% το 2009 στην ΕΕ, 

σημειώνοντας ικανοποιητική πρόοδο. Παρόλα αυτά επισημάνθηκε πως η πρόωρη 

εγκατάλειψη της σχολικής εκπαίδευσης (ΠΕΣΕ)  αποτελεί ένα πολύπλοκο φαινόμενο 

και εξακολουθεί να λείπει μια πολιτική  από τα κράτη μέλη για την αντιμετώπισή 

του. Η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση από τον μέσο όρο της ΕΕ με ποσοστό 

14,5% το 2009 και  13,1% το 2011. Όμως ο στόχος της είναι 10%, ενώ τις καλύτερες 

επιδόσεις εμφανίζουν η Πολωνία, η Τσεχική Δημοκρατία και η Σλοβακία, με 

αντίστοιχα ποσοστά 5,3%, 5,4% και 4,9% το 2009. Επιπρόσθετα, οι συνεχείς 

περικοπές του προϋπολογισμού για την παιδεία, που το 2011 ήταν ένας από τους 
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χαμηλότερους στην ΕΕ δυσχεραίνουν τη σύγκλιση προς τον στόχο του 2020. Παιδιά 

από μειονεκτούσες ομάδες, από μονογονικά νοικοκυριά και γενικά ομάδες χαμηλού 

εισοδήματος και είναι πλέον πιο ευάλωτα στην ΠΕΣΕ από πριν. 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η κρίση και τα επακόλουθα μέτρα δημοσιονομικής 

εξυγίανσης είχαν αντίκτυπο στην ικανότητα της Ελλάδας να επιτύχει τους στόχους 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ιδίως αυτούς που έχουν κοινωνικό 

προσανατολισμό. Ωστόσο, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που άρχισαν να μπαίνουν 

σε εφαρμογή κυρίως από το προηγούμενο έτος, εφόσον σχεδιάζονται και 

εφαρμόζονται κατάλληλα, αναμένεται να συμβάλλουν στην προώθηση του 

ανταγωνισμού, στην βελτίωση της παραγωγικότητας και στην μείωση του κόστους 

παραγωγής, ώστε σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα καταφέρουμε την επανεκκίνηση της 

οικονομίας και την αύξηση της απασχόλησης.   

Στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011 - 2014,  μέσω του οποίου προτείνεται 

η εφαρμογή ενός μοντέλου ανάπτυξης της χώρας στα πρότυπα της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020», παρουσιάζεται συνοπτικά η σύνδεση μεταξύ της χρήσης των 

υφιστάμενων κονδυλίων της ΕΕ μέσω του ΕΣΠΑ, με τις κατευθυντήριες γραμμές της 

ευρωπαϊκής στρατηγικής, τις εμβληματικές της πρωτοβουλίες και με τις δυσχέρειες 

που αντιμετωπίζει η Ελλάδα κυρίως μετά την κρίση.  

Πίνακας 4.2 : Σύνδεση του ΕΣΠΑ 2007-2013 με τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020»  
Κατευθυντήριες 

Γραμμές (Κ.Γ.) 

Εμβληματικές 

Πρωτοβουλίες 

ΕΣΠΑ Μάρκο-

διαρθρωτικές 

δυσχέρειες 

Δυσχέρειες στην 

αγορά εργασίας 

Κ.Γ. 2: 

Αντιμετώπιση των 

μακροοικονομικών 

ανισορροπιών. 

 

 

 

— 

 

 

 

— 

Διασφάλιση 

προσαρμογών σε 

μισθούς και τιμές με 

στόχο την ανάκτηση και 

διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας 

μέσω της υλοποίησης 

μεταρρυθμίσεων για τη 

συγκράτηση των 
μισθών και την 

ενίσχυση της 

παραγωγικότητας και 

του ανταγωνισμού 

 

Κ.Γ. 1: Εξασφάλιση 

της ποιότητας και 

της βιωσιμότητας 

των Δημόσιων 

οικονομικών. 

 

 

 

— 

 

 

 

— 

Εφαρμογή της 

συμφωνηθείσας 

εμπροσθοβαρούς 

(frontloaded) 

δημοσιονομικής 

προσαρμογής και σε 

συνέχεια διατήρηση 

μεγάλου πρωτογενούς 

πλεονάσματος ώστε να 

μειωθεί το χρέος και να 

βελτιωθεί η 

βιωσιμότητα των 
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δημοσίων οικονομικών 

Κ.Γ. 3: Μείωση 

των 

ανισορροπιών 

στη ζώνη του 

ευρώ. 

 

 

 

— 

 

 

 

— 

Εξασφάλιση της καλής 

λειτουργίας και της 

σταθερότητας του 

χρηματοπιστωτικού 

τομέα, 

συμπεριλαμβανομένης 

και της διασφάλισης 

των ισολογισμών των 

τραπεζών 

 

 

 

— 

 Ε.Π.:  

1)Ψηφιακή σύγκλιση 

και 

2)Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 

Ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας 

και της αποδοτικότητας 

της δημόσιας 

διοίκησης, επίτευξη 

καλύτερου ελέγχου των 

δημοσίων οικονομικών 

και βελτίωση της 

ποιότητάς τους 

 

Κ.Γ. 4: 

Βελτιστοποίηση της 

στήριξης για Ε&Α 

και καινοτομία, 
ενίσχυση του 

τριγώνου της 

γνώσης και 

ενεργοποίηση του 

δυναμικού της 

ψηφιακής 

οικονομίας. 

 

Ένωση καινοτομίας  

 

& 

 

 

Ψηφιακό 

θεματολόγιο για την 

Ευρώπη 

Ε.Π.: 

1)Ανταγωνιστικότητα 

και 

Επιχειρηματικότητα -
2)Ψηφιακή Σύγκλιση -

Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά 

Προγράμματα -

3)Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας – 

4)Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 

  

 

 

— 

Κ.Γ. 5: Βελτίωση 

της 

αποτελεσματικότητ

α ς στη χρήση των 

πόρων και μείωση 

των εκπομπών 

αερίων του 

θερμοκηπίου. 

Μια Ευρώπη που 

χρησιμοποιεί 

αποτελεσματικά 

τους πόρους 

Ε.Π.: 

1)Ανταγωνιστικότητα 

και 

Επιχειρηματικότητα -

Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά 

Προγράμματα- 

2)Ενίσχυση της 

Προσπελασιμότητας-

3)Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη –

Εδαφικής  Συνεργασ.:  

1)Ελλάδα Κύπρος -

2)Ελλάδα Ιταλία 

  

 

 

— 

Κ.Γ. 6: Βελτίωση 

του περιβάλλοντος 
για τις επιχειρήσεις 

και τους 

καταναλωτές και 

εκσυγχρονισμός της 

βιομηχανικής 

βάσης. 

Μια βιομηχανική 

πολιτική για την 

εποχή της 

παγκοσμιοποίησης 

Ε.Π.: 

1)Ανταγωνιστικότητα 
και 

Επιχειρηματικότητα -

Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά 

Προγράμματα - 

2)Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 

Βελτίωση του 

επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, 

συμπεριλαμβανομένης 

και της ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας 

των υπηρεσιών και των 

κλειστών 

επαγγελμάτων. 

 

 

 

— 

 

Κ.Γ. 7: Αύξηση της 

συμμετοχής στην 

αγορά εργασίας και 

μείωση της 

διαρθρωτικής 

ανεργίας. 

 

Ατζέντα για νέες 

δεξιότητες και 

θέσεις εργασίας 

 

Ε.Π.:  

Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

Μείωση του μεγέθους 

της ανεπίσημης 

οικονομίας μέσω της 

διευκόλυνσης της 

πρόσβασης στην 

επίσημη αγορά 

εργασίας όλων των 

ομάδων ενεργού 

πληθυσμού και κατ' 

- Περιορισμοί από 

πλευράς ζήτησης 

στην αγορά 

εργασίας 

- Δυσκολίες στην 

είσοδο/επανείσοδο/ 

παραμονή στην 

αγορά εργασίας 

συγκεκριμένων 
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επέκταση βελτίωση της 

διαχείρισης της 

φορολογίας. 

ομάδων του 

πληθυσμού (νέοι, 

γυναίκες και 

ηλικιωμένοι 

εργαζόμενοι). 

Αναγκαία ενίσχυση 

του ρόλου των 

δημοσίων 

υπηρεσιών 

απασχόλησης και 

ίδρυση και 

ενεργοποίηση 

ενδιάμεσων 

αποκεντρωμένων 

δομών για την 

εφαρμογή των 

πολιτικών. Αδήλωτη 

εργασία. 

Αναντιστοιχία 

δεξιοτήτων. 
Κ.Γ. 8: Ανάπτυξη 

ειδικευμένου 

εργατικού 

δυναμικού που 

ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες της αγοράς 

εργασίας, προώθηση 

της ποιότητας των 

θέσεων εργασίας 

και της δια βίου 

μάθησης. 

  

 

 

— 

  

 

 

— 

Κ.Γ. 9: Βελτίωση 

των επιδόσεων των 
συστημάτων 

εκπαίδευσης και 

κατάρτισης σε όλες 

τις βαθμίδες και 

αύξηση της 

συμμετοχής στην 

τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. 

Νεολαία σε 

κίνηση 

Ε.Π.:  

Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση -

Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά 

Προγράμματα 

Αναθεώρηση του 

εκπαιδευτικού 
συστήματος με σκοπό 

την βελτίωση της 

ποιότητας του 

ανθρώπινου κεφαλαίου 

της χώρας. 

 

 

 

— 

Κ.Γ. 10: Προώθηση 

της κοινωνικής 

ένταξης και 

καταπολέμηση της 

φτώχειας. 

Ευρωπαϊκή 

πλατφόρμα για 

την 

καταπολέμηση 

της φτώχειας 

Ε.Π.: 

 1)Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου 

Δυναμικού -

2)Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση - 

3)Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 

  

 

— 

Πηγή: ΕΥΣΣΑΑΠ - Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, «Εθνικό 
Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011 -2014  Ελλάδα» Απρίλιος 2011.  

 

Όπως καταγράφεται στον παραπάνω πίνακα, το 70% περίπου των δράσεων 

του ΕΣΠΑ αφορούν τις κατευθυντήριες γραμμές 4 – 10, δηλαδή, δεν σχετίζονται 

καθόλου με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις διαρθρωτικές δυσχέρειες που 

αφορούν την αναπροσαρμογή των μισθών και των τιμών των προϊόντων, την 

βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών και την σταθεροποίηση του 
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χρηματοπιστωτικού τομέα. Αντίθετα, τα επτά από το σύνολο των εννέα τομεακών 

επιχειρησιακών προγραμμάτων, το σύνολο των πέντε περιφερειακών επιχειρησιακών 

προγραμμάτων και δύο προγράμματα εδαφικής συνεργασίας,  προσανατολίζονται 

καθαρά στην βελτίωση της ιδιωτικής οικονομίας, στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων 

και την βιωσιμότητά τους. 

Η δυσχέρεια «Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας 

της δημόσιας διοίκησης, επίτευξη καλύτερου ελέγχου των δημοσίων οικονομικών 

και βελτίωση της ποιότητάς τους» δεν συσχετίζεται με καμία κατευθυντήρια γραμμή 

αλλά εξυπηρετείται από δύο Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, την Ψηφιακή 

Σύγκλιση και την Διοικητική Μεταρρύθμιση.  

Οι δυσχέρειες που αφορούν την ανάγκη βελτίωσης του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, την μείωση του μεγέθους 

της ανεπίσημης οικονομίας, τους περιορισμούς στην αγορά εργασίας και την 

αναθεώρηση του εκπαιδευτικού συστήματος, βρίσκονται στην ατζέντα της 

ευρωπαϊκής στρατηγικής και ταυτόχρονα εξυπηρετούνται από το ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Τέλος, το ΕΣΠΑ 2007-2013 περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν όλες τις 

εμβληματικές πρωτοβουλίες, βάσει των οποίων κινούνται τα αρμόδια όργανα των 

χωρών. 

 

4.2 Τα προγράμματα προσαρμογής 

Η Ελλάδα τον Μάιο του 2010, εξαιτίας του αποκλεισμού της από τις αγορές 

ομολόγων και προκειμένου να συνεχίσει την αναχρηματοδότηση του δημοσίου 

χρέους και των ελλειμμάτων της Γενικής Κυβέρνησης, ζήτησε εσπευσμένα 

χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ζώνη του Ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο. Έτσι, συμφωνήθηκε η σύναψη ενός τριετούς προγράμματος οικονομικής 

στήριξης (ΠΟΣ)  ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ, υπό την προϋπόθεση της πιστής 

εφαρμογής του συμφωνηθέντος Μνημονίου μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και 

της Τρόικας, το οποίο κυρώθηκε στην Βουλή με τον εφαρμοστικό νόμο 

3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010). 

Πρωταρχικός στόχος του πρώτου  προγράμματος προσαρμογής υπήρξε η 

αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελλάδος στις διεθνείς αγορές, μέσω της 

εξασφάλισης δημοσιονομικής σταθερότητας, της διαφύλαξης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος και της τόνωσης της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Ως εκ 

τούτου, τα μέτρα που προτάθηκαν αφορούσαν τρείς διαφορετικές αλλά 

αλληλοενισχυόμενες πολιτικές:  
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1. Δημοσιονομικές πολιτικές που στοχεύουν α) στην δημοσιονομική προσαρμογή 

της Ελλάδος και στην σταδιακή μείωση του δημόσιου χρέους κάτω από το 120% 

του ΑΕΠ έως το 2020 μέσω κυρίως  της αύξησης της φορολογίας, της μείωσης 

των δαπανών στους ΟΤΑ, στα νοσοκομεία και στα ταμεία κοινωνικής 

ασφάλισης, και της βελτίωσης της φορολογικής διοίκησης και των εισπρακτικών 

μηχανισμών.  β) Σχετικά με τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, οι 

ενέργειες της Κυβέρνησης προσανατολίστηκαν στην δημιουργία της Ενιαίας 

Αρχής Πληρωμών, στον τομέα της υγείας με την ηλεκτρονική στιγμιογράφηση, 

στους ΟΤΑ μέσω της εφαρμογής του Καλλικράτη, στις κρατικές επιχειρήσεις με 

αναδιάρθρωση του ζημιογόνου ΟΣΕ και ΟΑΣΑ, με αύξηση της 

αποτελεσματικότητας των ελλειμματικών κρατικών επιχειρήσεων και με 

δημοσίευση των ισολογισμών τους. 

2. Πολιτικές που στοχεύουν στην στήριξη της ρευστότητας, την 

ανακεφαλαιοποίηση και την αναδιάρθρωση των τραπεζών, ώστε να 

αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του 

χρηματοπιστωτικού τομέα,  μέσω της χρήσης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας, της προώθησης νομοθεσίας που κατατάσσει τους τραπεζικούς 

υπαλλήλους στο ίδιο καθεστώς με αυτούς του ιδιωτικού τομέα και της ενίσχυσης 

της τραπεζικής εποπτείας. 

3. Πολιτικές που στοχεύουν στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στην 

διαμόρφωση ενός αναπτυξιακού μοντέλου το οποίο στηρίζεται περισσότερο στις 

επενδύσεις και τις εξαγωγές. Για το λόγο αυτό προβλεπόταν η εφαρμογή πολλών 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όπως  η βελτίωση του φορολογικού συστήματος, 

η εφαρμογή ενός σχεδίου αποκρατικοποιήσεων, ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας 

διοίκησης, η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, η απελευθέρωση των κλειστών 

επαγγελμάτων, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η απελευθέρωση 

της ενέργειας και πολλών άλλων, ώστε να καταστεί η Ελλάδα ένας νέος πόλος 

έλξης των ιδιωτικών επενδύσεων και ιδιαίτερα των άμεσων ξένων επενδύσεων.  

Εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι το ελληνικό κράτος επικεντρώθηκε σε 

εισπρακτικές πολιτικές χωρίς αυτές να συμπληρώνονται από αναπτυξιακές και 

μεταρρυθμιστικές κινήσεις. Οι τελευταίες επικεντρώθηκαν στον εξορθολογισμό των 

δημοσίων οικονομικών, ενώ αντιθέτως προβλέφθηκαν ελάχιστα για την τόνωση του 

ιδιωτικού τομέα. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις , όπως της απελευθέρωσης των 

κλειστών επαγγελμάτων, της αγοράς εργασίας ή  του εκπαιδευτικού συστήματος, 
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περιορίστηκαν για μεγάλο διάστημα στα αρχικά στάδια της θέσης στόχων, της 

εκπόνησης μελετών και της σύστασης ομάδων εργασίας.  

Αν και τον Ιούλιο του 2011 ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι «καμία άλλη χώρα του ΟΟΣΑ 

δεν έχει επιτύχει τόσο σημαντική δημοσιονομική βελτίωση μέσα σε ένα και μόνο 

έτος, τα τελευταία τριάντα έτη» ( σημείωση στο υποσέλιδο: έλλειμμα ΓΚ 2009: 

15,7% του ΑΕΠ και 2010: 10,8%,έσοδα ΓΚ 2009: 37,9% του ΑΕΠ και 2010: 39,5%, 

δαπάνες ΓΚ 2009: 48,3% και 2010: 44,6%, άρα πρωτογενές έλλειμμα ΓΚ  2009: 

10,4% του ΑΕΠ και 2010: 5,1%) παρόλα αυτά, μετά από μια σειρά γεγονότων και μη 

εφαρμογής κυρίως των  διαρθρωτικών μέτρων που τέθηκαν στο μνημόνιο,  το 

οικονομικό κλίμα επιδεινώθηκε ραγδαία και διαμορφώθηκε η ανάγκη για την παροχή 

στη χώρα μας ενός δεύτερου πακέτου χρηματοδοτικής ενίσχυσης, το οποίο καλύπτει 

την περίοδο 2012 - 2014 με χρηματοδότηση επιπλέον 130 δισεκατομμυρίων ευρώ, 

υπό τις εξής προϋποθέσεις:  α) της πιστής εφαρμογής του συμφωνηθέντος 

«Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»  μεταξύ της 

Ελληνικής Κυβέρνησης και της Τρόικας, το οποίο κυρώθηκε στην Βουλή με τον 

εφαρμοστικό νόμο 3986/2011 (ΦΕΚ Α /́152/01.07.2011), β) τη συμμετοχή σε 

εθελοντική βάση και των ιδιωτών δανειστών του Ελληνικού Δημοσίου (Private 

Sector Involvement – PSI – αρχική συμφωνία της Συνόδου Κορυφής της 21ης Ιουλίου 

2011) στη διαμόρφωση του προγράμματος χρηματοδοτικής ενίσχυσης, μέσω 

ανταλλαγής ομολόγων αξίας 135 δις € που έληγαν έως το 2020 με άλλα 

μακροπρόθεσμα ομόλογα  του ελληνικού δημοσίου και που ισοδυναμούσε με 

απώλεια παρούσας αξίας των ομολόγων της τάξης του 21%, γ) την επιπλέον 

«εθελοντική» μείωση κατά 50% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων του 

Ελληνικού Δημοσίου που διακρατούνται από τον ιδιωτικό τομέα ( αναθεωρημένο 

ΠΧΕ της Συνόδου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου ή PSI Plus).  

Η έγκριση του δεύτερου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (ΠΔΠ & ΔΜ) ολοκληρώθηκε με την Συμφωνία της 

Συνόδου Κορυφής της 20ης Φεβρουαρίου 2012, αφού υλοποιήθηκε το PSI Plus με 

53,5% τελική απομείωση της αξίας των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και αφού 

υπογράφηκε την 9η Φεβρουαρίου το 2ο μνημόνιο συνεργασίας. Το τελευταίο περιέχει 

τους ίδιους στόχους με το πρώτο, με την διαφορά ότι με αυτό δίνεται περισσότερη 

έμφαση στην επίτευξη των πολιτικών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της 

χώρας, ενώ η αναδιάρθρωση του χρέους και η μεγαλύτερη χρηματοδότηση, 

επιτρέπουν μια βραδύτερη δημοσιονομική προσαρμογή. Επίσης, πολλές 

μεταρρυθμίσεις που με το πρώτο μνημόνιο συνεργασίας βρισκόταν σε αρχικά στάδια 
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σχεδιασμού, στο δεύτερο μνημόνιο συνεργασίας έχουν ολοκληρωθεί με τη μορφή 

νόμων ή  βρίσκονται σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. 

 

5. Μερικά από τα αποτελέσματα των παραπάνω πολιτικών στην Ελλάδα έως και 

σήμερα.  

Για πέμπτη συνεχή χρονιά η ελληνική οικονομία βιώνει μια πολυδιάστατη κρίση, 

με βασικό χαρακτηριστικό την επιδείνωση των συμπτωμάτων της. Ενώ αρχικά 

εκδηλώθηκε με τη μορφή δημοσιονομικής κρίσης, στη συνέχεια μεταμορφώθηκε σε 

χρηματοοικονομική κρίση, κατόπιν σε βαθιά ύφεση της πραγματικής οικονομίας και 

την τελευταίο χρόνο σε ανθρωπιστική κρίση. Οι επιπτώσεις της φαίνεται να  είναι το 

αποτέλεσμα της ίδιας της πολιτικής διαχείρισης της κρίσης, η οποία επιδιώχθηκε 

μέσω των έντονων δημοσιονομικών μέτρων, με σκοπό την επίτευξη πρωτογενούς 

πλεονάσματος για μείωση του χρέους μέσω μιας άμεσης εσωτερικής υποτίμησης. Το 

αποτέλεσμα είναι η συνεχής ανατροφοδότηση της ύφεσης, με μείωση του ΑΕΠ της 

χώρας και εκτίναξη της ανεργίας, που ανατροφοδοτεί την δημοσιονομική κρίση 

εξαιτίας της υστέρησης των εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό και έτσι 

ενδυναμώνεται το σπιράλ της ύφεσης.   

Μέσα από στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ινστιτούτου Εργασίας της 

Γ.Σ.Ε.Ε. και από πρόσφατες έρευνες οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ αποτυπώνεται  

το κόστος των παραπάνω μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής στην επιδείνωση της 

ύφεσης της ελληνικής οικονομίας:  

 Η μείωση του ΑΕΠ ανέρχεται σωρευτικά για την τριετία 2009-2011 σε 16,7% 

έναντι του 2007, και η πρόβλεψη για τον Δεκέμβριο του 2012 αναφερόταν σε 

περαιτέρω πτώση κατά 4,7%, με αποτέλεσμα η πραγματική απόκλιση της ελληνικής 

οικονομίας από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακυρώνει την πρόοδο που 

είχε πραγματοποιηθεί κατά τα έτη 1995-2007. Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία, το 3ο 

τρίμηνο του 2012 σε σχέση με το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους, το ΑΕΠ της 

χώρας μειώθηκε κατά 7,2%.  Το ένα σκέλος της πτώσης του ΑΕΠ οφείλεται στην 

συρρίκνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Σωρευτικά, στην τετραετία 2009-2012, η 

μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης ανέρχεται σε 18,8%, με αποτέλεσμα το επίπεδο 

της ιδιωτικής κατανάλωσης στο τέλος του 2012 να βρίσκεται στο επίπεδο του 2003. 

Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας συνεχίζει να βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα 

και σε ανοδική πορεία, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη  και το γεγονός ότι παρατηρείται 

μια ιστορικά πρωτοφανής άνοδος του δημόσιου χρέους στις ανεπτυγμένες 

οικονομίες, που ενδεχομένως οφείλεται στις αδυναμίες του χρηματοπιστωτικού τομέα 
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και τις αδυναμίες της εκάστοτε χώρας.  Από την άλλη, η δραματική πτώση κατά 

περίπου 25% της εγχώριας ζήτησης την τριετία 2010-2012 επανέφερε το επίπεδο της 

ζήτησης στα επίπεδα του 2000.  

Ενώ από το 2000 το μοναδιαίο το μοναδιαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 

19%, την περίοδο 2010-2012 σημείωσε μια θεαματική μείωση κατά περίπου 8%, 

ανεργία σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ανήλθε τον Αύγουστο στο 25,4%, ενώ 

εκτιμάται ότι οι μέσες αποδοχές των μισθωτών στο τέλος του 2012 θα είναι 

μειωμένες κατά 30% έναντι του 2009. Να σημειωθεί ότι ο ΟΑΣΑ στην πρόσφατη 

ετήσια έκθεση του με τίτλο «Going for Growth», αναφέρει ότι διευρύνθηκε ακόμη 

περισσότερο η απόσταση που χωρίζει το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας από τις 

πλέον αναπτυγμένες χώρες του ΟΑΣΑ λόγω της κρίσης.  

 

  Πίνακας 5.1. Μοναδιαίο κόστος εργασίας & % ανεργίας 

 

  Πηγή: ΙΝΕ, ΓΣΕΕ, 2012                                                

 

Επίσης,  υποστηρίζει την αποφυγή διαρθρωτικών μέτρων στην αγορά εργασίας σε 

περιόδους κρίσεων, διότι έχουν εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες στην χώρα 

βραχυχρόνια, καθώς η ανεργία αυξάνεται απότομα, και θεωρεί ότι αυτές οι 

μεταρρυθμίσεις θα έπρεπε να καθυστερούν μέχρι να ανακάμψει η οικονομική 

δραστηριότητα και να έπονται των μεταρρυθμίσεων στην αγορά προϊόντων και στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές.  
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 Πίνακας 5.2. Ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε σταθερές τιμές ως % του ΑΕΠ  

 

Πηγή: ΙΝΕ, ΓΣΕΕ, 2012                                                    

 

Ένα δεύτερο σκέλος της πτώσης του ΑΕΠ οφείλεται στην δραστική κάθοδο των 

επενδυτικών δαπανών. Οι ιδιωτικές και συνολικές ακαθάριστες επενδύσεις παγίου 

κεφαλαίου ως ποσοστό του ΑΕΠ φθίνουν από το 2003 και μετά, με μια σχετική 

ανάκαμψη τη διετία 2006-2008. Σχεδόν ίδια πορεία είχαν και οι καθαρές επενδύσεις 

παγίου κεφαλαίου.  Από το 2008 έχουμε δραματική πτώση όλων των σχετικών 

δεικτών. Εξάλλου, κάνοντας μια αναδρομή στους κρατικούς προϋπολογισμούς της 

Ελλάδος τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρούμε μια προκυκλική συμπεριφορά, 

δηλαδή, κάθε φορά που παρουσιάζονται σημάδια ύφεσης οι δαπάνες του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων περικόπτονται, λειτουργώντας ανασταλτικά 

σε οποιοδήποτε σχεδιασμό αναπτυξιακής πολιτικής. Ο προϋπολογισμός του ΠΔΕ για 

το 2012 περιλάμβανε πιστώσεις 7,7 δις €, στον πρόσφατα ψηφισμένο προϋπολογισμό 

του έτους 2013 το κονδύλι μειώθηκε στα 6,85 δις €, ενώ το ΕΣΠΑ της 

προγραμματικής περιόδου 2014-2020 τέθηκε υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Μάλιστα, υπό την φθίνουσα πορεία του ΠΔΕ, καθώς έχουν συρρικνωθεί 

οι πόροι του εθνικού σκέλους, υπάρχει μια εκτίμηση ότι όλα τα κοινοτικά κονδύλια 

θα κατευθύνονται από την ΕΕ, θα αφορούν ενταγμένα προγράμματα στην στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» και θα τελούν υπό την αίρεση επίτευξης των δημοσιονομικών 

στόχων του μνημονίου  (Το Βήμα, 18.11.2012). Ο εξωτερικός τομέας συνεχίζει από 

το 2009 να ενισχύει την ανασχετική του επίδραση στην ύφεση.  Το 2009, οι εξαγωγές 

αγαθών & υπηρεσιών μειώθηκαν περίπου κατά 20% σε όγκο έναντι του 2008, όμως 

στην διετία 2010-2011 οι απώλειες αυτές περιορίστηκαν καθώς υπήρξε αθροιστικά 

αύξηση κατά 3,9%. Σε ότι αφορά τις εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών υπήρξε πτώση 

των εισαγωγών κατά 36% περίπου στην τετραετία 2009-2012. Επομένως, η βελτίωση 
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του εξωτερικού ισοζυγίου προήλθε από την εξασθένιση της ζήτησης η οποία με τη 

σειρά της προήλθε από την μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. 

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, η αγοραστική δύναμη των μέσων 

αποδοχών ανά μισθωτό μειώθηκε κατά 7,5% το 2010 και 6,1% το 2011, ενώ 

σύμφωνα με μελέτη του ΙΝΕ της Γ.Σ.Ε.Ε. αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω μέχρι το 

τέλος του 2012 κατά 7,6%.  

 

Πίνακας 5.3. Ιδιωτικές επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε σταθερές τιμές ως % του ΑΕΠ  

Η πρόοδος που 

πραγματοποιήθηκε 

στα χρόνια 1995-2009 

υπολογίστηκε ότι θα 

έχει αναιρεθεί, μέχρι 

το τέλος του 2012, ως 

αποτέλεσμα των 

μειώσεων των μισθών 

της τελευταίας 

τριετίας.  

Πηγή: ΙΝΕ, ΓΣΕΕ, 2012                                                    

 

Όσον αφορά το επενδυτικό κλίμα στις ελληνικές επιχειρήσεις, πέρα από την συνεχή 

αποδυνάμωση της εγχώριας ζήτησης, που σαφώς αποθαρρύνει οποιαδήποτε τάση για 

επένδυση, ακόμα και όσες θέλουν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις,  βρίσκονται 

αντιμέτωπες με τους λιγοστούς διαθέσιμους πόρους, καθώς η ανακεφαλαίωση του 

τραπεζικού συστήματος μετά το πρόγραμμα PSI δεν έχει ολοκληρωθεί έως και το 

τέλος του έτους 2012.  

Στην έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ του Οκτωβρίου 2012,  ο δείκτης 

οικονομικού κλίματος συνεχίζει την πτωτική του πορεία φτάνοντας στις 75,8 μονάδες 

τον Οκτώβριο, με ένα μέσο δείκτη δεκαετίας στο 86,3 και μέγιστη τιμή 111,9 του 

Απριλίου του 2004. Επίσης, οι δείκτες οικονομικού κλίματος της Ευρωζώνης και της 

ΕΕ, επιδεινώθηκαν φτάνοντας στις 84,5 και στις 86,2 αντίστοιχα, αποτυπώνοντας την 

συνειδητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών ότι η Ευρωζώνη βυθίζεται σταδιακά στην 

ύφεση. Αυτή η ύφεση μετατοπίζεται από την περιφέρεια στον πυρήνα των κρατών-

μελών της, τα οποία πλήττονται από την αύξηση της ανεργίας, την συρρίκνωση του 
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παραγωγικού τους δυναμικού, την μείωση των παραγγελιών των βιομηχανικών τους 

προϊόντων και τη στασιμότητα.  

 

Πίνακας 5.4: Δείκτες οικονομικού κλίματος (1990-2011 = 100, εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία) 

 

Πηγή: ΙΟΒΕ, Αποτελέσματα ερευνών οικονομικής συγκυρίας, Οκτώβριος 2012, Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, Directorate General for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN) 

 

Η χειροτέρευση του ΔΟΣ οφείλεται κατά κύριο λόγο στην επιδείνωση του 

κλίματος στις κατασκευές, εξαιτίας της μεγάλης συρρίκνωσης στα υπό εξέλιξη έργα, 

καθώς και στη μεταποίηση, λόγω αρνητικότερων προσδοκιών για την παραγωγή. Σε 

σχέση με τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους το κλίμα στο λιανικό εμπόριο 

χειροτέρευσε σθεναρά, ενώ στις υπηρεσίες και ανάμεσα στους καταναλωτές 

παρέμεινε στα ίδια αρνητικά επίπεδα με τον Αύγουστο. Το δεύτερο εξάμηνο του 

2012 ο ΔΟΣ καταγράφει συνεχή πτώση γεγονός που αντανακλά την αυξημένη 

αβεβαιότητα που επικρατεί στην οικονομία και προδιαγράφει συνέχιση της 

συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας τα επόμενα τρίμηνα. 

Ο πληθωρισμός το 2011, με βάση το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, επιβραδύνθηκε 

στο 3,3%, κυρίως λόγω μείωσης της συνολικής ζήτησης και σε μικρότερο βαθμό από 

την πλευρά της προσφοράς, λόγω των εξελίξεων στην αγορά εργασίας και της 

μείωσης των αμοιβών. Ο πυρήνας του πληθωρισμού (ΔΤΚ χωρίς καύσιμα και 

οπωροκηπευτικά), επιβραδύνθηκε επίσης σημαντικά κατά 1,5% έναντι 3,0% το 2010, 

παρά την αναγνωρισμένη μη αποτελεσματική ακόμη λειτουργία των αγορών αγαθών 

και υπηρεσιών. (Δείκτης Τιμών Καταναλωτή – Ενημερωτικό Δελτίο ΕΛΣΤΑΤ, 

Οκτώβριος 2012) 
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Τον Ιανουάριο του 2012  ο πληθωρισμός ξεκίνησε με 3,1 %, ακολούθησε μια 

πτωτική πορεία με αντίστοιχο ποσό τον Οκτώβριο στο 1,8%. Παρόλη την πτωτική 

πορεία, από τις 47 διαφορετικές ομάδες αγαθών/υπηρεσιών που προσδιόρισαν τις 

μεταβολές των τιμών στον συνολικό δείκτη τιμών καταναλωτή, υπάρχουν 4 

κατηγορίες των οποίων η αύξηση είναι πολλαπλάσια μεγαλύτερη από όλες τις 

υπόλοιπες επιμέρους μειώσεις κατηγοριών: η αύξηση του κόστους ηλεκτρισμού, του 

πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου και στη συνέχεια κάποιων προϊόντων 

διατροφής.  

Από την μέχρι τώρα εξέλιξη  της ελληνικής οικονομίας, αντιλαμβανόμαστε ότι 

είναι επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης κάποιων εναλλακτικών των προγραμμάτων 

προσαρμογής προσεγγίσεων αποκατάστασης των οικονομικών, δημοσιονομικών και 

κοινωνικών ανισορροπιών της ελληνικής οικονομίας. Μέσω από αυτές θα πρέπει να 

αναδεικνύεται η σημασία παραγόντων όπως η τεχνολογική καινοτομία, η ποιότητα 

εργασίας, η ποιότητα προϊόντων, ή ο γεωγραφικός προσανατολισμός των εξαγωγών,  

ο καθορισμός των επιδόσεων της χώρας στον διεθνή ανταγωνισμό. Η ελληνική 

οικονομία χάνοντας το τρένο της ανάπτυξης, κινήθηκε για τρεις δεκαετίες σε μια 

ασθενή τεχνολογικά και καινοτομικά παραγωγική βάση, επαναπαύτηκε στον 

προστατευτισμό και στην παροχή «εύκολου» χρήματος από την ΕΕ και έτσι 

υποσκελίστηκε από τον διεθνή ανταγωνισμό. Η αντιστροφή αυτής της δυσμενούς 

πορείας επιβάλλει την επεξεργασία και εφαρμογή ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου 

που συνάδει με ένα πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης οικονομικής, 

κοινωνικής και περιβαλλοντικής προοπτικής, με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

στους τομείς της υλικής παραγωγής και των υπηρεσιών, της πραγματοποίησης 

επενδύσεων σε παραγωγικές δραστηριότητες που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση 

της κλιματικής αλλαγής, της ανάπτυξης των κοινωνικών υπηρεσιών που θα 

συμβάλλουν εκτός των άλλων, στην μείωση της ανεργίας και της υποστήριξης της 

επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. 
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6. Η αλλαγή πλεύσης και η στροφή προς «μια Ελλάδα φιλική στις επιχειρήσεις»  

Σύμφωνα με τις επιταγές της ευρωπαϊκής πολιτικής για την προώθηση της 

ανταγωνιστικότητας «Ευρώπη 2020», το πρώτο τριετές Εθνικό Πρόγραμμα 

Μεταρρυθμίσεων 2011 – 2014,  τις μνημονιακές δεσμεύσεις για διαρθρωτικές 

αλλαγές, και κυρίως την επιτακτική ανάγκη για αντιστροφή της βαθιάς ύφεσης που 

μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις,  ξεκίνησε από το Υπουργείο 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ένα σχέδιο 

δράσης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μια Ελλάδα φιλική στις επιχειρήσεις», με 

σκοπό την αλλαγή των παθογενειών του παρελθόντος, την αποκατάσταση της 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την επιτάχυνση του δυνητικού 

ρυθμού ανάπτυξής της.  

Το ΥΠΑΑΝ σε συνεργασία με την ομάδα δράσης για την Ελλάδα (task force), με 

12 συναρμόδια κατά περίπτωση υπουργεία, το ΙΟΒΕ και τους συλλογικούς φορείς 

επιχειρηματικότητας της χώρας, αρχικά κατέγραψε τα ζητήματα που αποτελούν 

εμπόδια στην ελληνική επιχειρηματικότητα και χρήζουν παρεμβάσεων και στη 

συνέχεια κατάρτισε ένα πρόγραμμα δράσης με χρονικό ορίζοντα από το 3ο τρίμηνο 

του 2011 έως το τέλος του 2012, με σκοπό την άρση των σημαντικότερων 

επιχειρηματικών εμποδίων, εστιάζοντας σε 79 επιμέρους δράσεις. 

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης «Ελλάδα Φιλική στις 

Επιχειρήσεις» ποικίλλουν από διοικητικού χαρακτήρα πράξεις (π.χ. έκδοση 

Υπουργικών Αποφάσεων ή Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, Εγκυκλίων, κοκ) έως 

νομοθετικές ρυθμίσεις με τη μορφή πολυνομοσχεδίου. 

Για την διαμόρφωση αυτών των δράσεων χρησιμοποιήθηκε ως πιλοτικό εργαλείο 

ο «Δείκτης Ευκολίας του Επιχειρείν» (Ease of Doing Business) της Παγκόσμιας 

Τράπεζας, ο οποίος χρησιμοποιείται για την κατάταξη των οικονομιών ανάλογα με το 

ρυθμιστικό περιβάλλον και την ευκολία που παρέχουν για την εκκίνηση και την 

λειτουργία των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν οι πέντε από ένα  

σύνολο δέκα επιμέρους δεικτών που σχετίζονται με την σύσταση και την 

εγκατάσταση μιας επιχείρησης, με το διασυνοριακό εμπόριο, τη φορολογία  και την 

ανάληψη κρατικών προμηθειών. Οι υπόλοιποι πέντε δείκτες δράσης επιλέχθηκαν με 

βάση τις δυσλειτουργίες που εμφανίζονται στην χώρα μας. 

Οι τομείς στους οποίους έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται παρεμβάσεις είναι οι 

εξής: 

1. Σύσταση επιχείρησης 

2. Εγκατάσταση επιχείρησης 

3. Εργασιακά – ασφαλιστικά θέματα 

4. Μεταφορές (εγχώριες και διασυνοριακές - εισαγωγές και εξαγωγές) 

5. Προβλήματα στη λειτουργία των αγορών 

6. Συναλλαγές με το δημόσιο – ανάληψη κρατικών προμηθειών 
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7. Φορολογία 

8. ΕΣΠΑ 2007 -2013 

9. Έρευνα – καινοτομία 

10. Λύση – εκκαθάριση επιχείρησης 

 

Αναλυτικά τα εμπόδια επιχειρηματικότητας που αντιμετωπίζονται και η κατανομή 

των σχετικών δράσεων έχουν ως εξής: 

 

Πίνακας 6.1: εμπόδια επιχειρηματικότητας και κατανομή των σχετικών δράσεων 

 ΕΜΠΟΔΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

1 Δυσλειτουργικά εταιρικά 

μορφώματα  

Σύσταση Επιχείρησης– 3 δράσεις  : πχ, δημιουργία μιας νέας, 

πιο ευέλικτης νομικής μορφής εταιρείας,- άρση υφιστάμενων 
περιορισμών για νέες μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις  (start-
ups) 

2 Χωροθέτηση / Περιβαλλοντικές 
Άδειες  

Εγκατάσταση επιχείρησης– 21 δράσεις: πχ, τροποποίηση του 

Στρατηγικού Πλαισίου για το Χωροταξικό Σχεδιασμό του 
Τουρισμού,- δημοσίευση των σχεδίων διοικητικών πράξεων 
για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης του Ειδικού 

Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία,- απλοποίηση 

διαδικασιών για αρχαιολογικές έρευνες και έργα  

3 Άδεια 

εγκατάστασης/Οικοδομική 
Άδεια  

Εγκατάσταση επιχείρησης– 5 δράσεις: πχ, δυνατότητα 

περαιτέρω απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδότησης 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων κάτω από ένα ορισμένο 
επίπεδο ισχύος,- σχεδιασμός υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διαχείρισης οικοδομικών αδειών - εγχειρίδιο για τους 
επιχειρηματίες  σχετικά με το πλαίσιο αδειοδότησης 

4 Άδεια Λειτουργίας Τουριστικών 

Επιχειρήσεων  

Εγκατάσταση επιχείρησης– 1 δράση: Απλοποίηση και 

επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης για επενδύσεις στον 
τουριστικό τομέα (τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις, 
ειδικές τουριστικές υποδομές). 

5 Πολυπλοκότητα Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)  

Εγκατάσταση επιχείρησης– 1 δράση: νομοθετική κατάργηση 
του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, με ταυτόχρονη θέσπιση 

υποκατάστατων για τμήματά του που πρέπει να διατηρηθούν. 
Προσεκτική, σταδιακή μετάβαση στο νέο καθεστώς και 
αποτελεσματικός σχεδιασμός νέας μεθοδολογίας ελέγχου των 

επιχειρήσεων. 

6 Στρεβλώσεις στη λειτουργία 
των αγορών καυσίμων, φυσικού 

αερίου, ηλεκτρισμού & κινητής 
τηλεφωνίας  

Προβλήματα στη λειτουργία των αγορών–12 δράσεις: πχ, 
δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

Διύλισης και Εμπορίας Πετρελαιοειδών, - απλούστευση των 
διαδικασιών για πρατήρια αυτό-εξυπηρέτησης,- αναθεώρηση 

του υφιστάμενου κώδικα για την είσοδο στην αγορά και τη 
ρευστότητα, προσαρμογή των τιμολογίων του συστήματος 
μεταφοράς φυσικού αερίου, - εκχώρηση παράτασης για 

χρονικό διάστημα 18 μηνών προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία αδειοδότησης στους ιδιοκτήτες υφιστάμενων 
κατασκευών κεραιών κινητής τηλεφωνίας που στερούνται 

πλήρους αδειοδότησης ώστε να αποκτήσουν στο διάστημα 
αυτό όλες τις απαιτούμενες άδειες. 

7 Καταπολέμηση της 

φοροδιαφυγής  
Φορολογία– 1 δράση: προώθηση συντονισμένων ενεργειών 

καταπολέμησης της φοροδιαφυγής 

8 Απαίτηση επαναληπτικής Εργασιακά – Ασφαλιστικά θέματα– 1 δράση: υποβολή ενός 
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ενημέρωσης δημοσίων 
υπηρεσιών για το ίδιο γεγονός  

και μόνου εγγράφου κοινοποίησης σε διάφορες υπηρεσίες 
ή/και για εκπλήρωση διαδικασιών που απαιτούν παρόμοιες 
πληροφορίες. Δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρισης των 

πληροφοριών οι οποίες αφορούν όρους συνεργασίας, χρόνο 
εργασίας, ασφαλιστικές εισφορές κ.ά., μέσω διαδικτύου. 

9 Περίπλοκη διαδικασία 

πρόσληψης υπαλλήλου  

Εργασιακά – Ασφαλιστικά θέματα– 1 δράση: έκδοση  Υ.Α. 

για το ενιαίο έντυπο υποβολής στοιχείων στον Ο.Α.Ε.Δ., βάσει 
του Ν. 3655/2008, άρθρο 151, εδάφιο 2 και παράλληλα 
κατάργηση του – περιττού πλέον- βιβλίου Ασφάλισης 

Νεοπροσλαμβανομένων. 

10 Αναγκαστικές κατά τον Νόμο  

2643/1998 προσλήψεις  

Εργασιακά – Ασφαλιστικά θέματα– 1 δράση: να 

συνυπολογίζονται στις ποσοστώσεις και οι οικειοθελείς 
προσλήψεις ατόμων που εμπίπτουν στις διατάξεις του 
συγκεκριμένου νόμου. 

11 Καθυστέρηση στη 
διεκπεραίωση αιτήσεων 
επιστροφής εισφορών από τα 

ταμεία κοινωνικής ασφάλισης  

Εργασιακά – Ασφαλιστικά θέματα– 1 δράση: συμψηφισμός 
οφειλών ασφαλιστικών ταμείων με τρέχουσες υποχρεώσεις της 
επιχείρησης προς τα ίδια ασφαλιστικά ταμεία. 

12 Χρονοβόρες/περίπλοκες 

διαδικασίες για τη μετάκληση 
μισθωτών σε σχέση 
εξαρτημένης εργασίας όταν 

πρόκειται για υπηκόους τρίτων 
χωρών με  υψηλά προσόντα  

Εργασιακά – Ασφαλιστικά θέματα– 1 δράση: θέσπιση 

ταχύρρυθμης διαδικασίας (“fast track”) για την άδεια 
πρόσληψης υπαλλήλων υψηλής εξειδίκευσης ή προσόντων – 
υπηκόων τρίτων χωρών.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

α) Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο της οδηγίας 2009/50/EU, 
για την είσοδο και την έκδοση της άδειας διαμονής (γνωστή 
και ως Μπλε Κάρτα σε επίπεδο ΕΕ) για τους υπηκόους τρίτων 

χωρών που εισέρχονται στη χώρα για απασχόληση υψηλής 
ειδίκευσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
β) Ταχεία διαδικασία για την είσοδο και την έκδοση της άδειας 

διαμονής για τους υπηκόους τρίτων χωρών που εισέρχονται 
στη χώρα για το σκοπό της συμμετοχής σε επενδυτικά σχέδια 
μεγάλης σημασίας. 

13 Υψηλό Κόστος εκτελωνισμού  Μεταφορές εγχώριες/διασυνοριακές– 1 δράση: μείωση του 
στοιχείου αυτού κόστους εφαρμόζοντας κατά τόπους 

διαδικασίες εκτελωνισμού. 

14 Γραφειοκρατικά εμπόδια στην 
απόκτηση αδειών εξαγωγής  

Μεταφορές εγχώριες/διασυνοριακές– 1 δράση: περιορισμός 
απαιτούμενων πιστοποιητικών. Μείωση του αριθμού των 

απαιτούμενων διαδικασιών και εγγράφων για την 
πραγματοποίηση των εξαγωγών. 

15 Περιορισμοί στην απόκτηση 

αδειών Φορτηγών Ιδιωτικής 
Χρήσης (Φ.Ι.Χ.)  

Μεταφορές εγχώριες/διασυνοριακές – 1 δράση: επεξεργασία 

και επικαιροποίηση των κριτηρίων του συστήματος χορήγησης 
αδειών κυκλοφορίας για τα Φορτηγά  Ιδιωτικής χρήσης, ώστε 

να εναρμονισθούν με τα υπάρχοντα κριτήρια σε άλλα Κράτη 
Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

16 Άδεια μεταφοράς μη 

επικίνδυνων στερεών 
αποβλήτων   

Μεταφορές εγχώριες/διασυνοριακές– 1 δράση: αντιμετώπιση 

περιορισμών στη μεταφορά των μη επικίνδυνων αποβλήτων. 
Κατάργηση του Μητρώου και αντικατάσταση από μια απλή 
εγγραφή σε μια ενιαία βάση δεδομένων. 

17 Περιορισμοί στη μεταφορά 
άδειων εμπορευματοκιβωτίων  

Μεταφορές εγχώριες/διασυνοριακές– 1 δράση: δυνατότητα 
μίας εταιρείας να μεταφέρει κενά εμπορευματοκιβώτια τα 

οποία θα φορτωθούν με προϊόντα ιδιοκτησίας της εταιρείας 

18 Περιορισμοί στην απόκτηση 
από τις εταιρείες εμπορίας 

καυσίμων άδειας Βυτιοφόρων 
Ιδιωτικής Χρήσης (Β.Ι.Χ.)  

Μεταφορές εγχώριες/διασυνοριακές– 1 δράση: εξακολουθούν 
να υφίστανται απαγορεύσεις ως προς το μέγιστο αριθμό 

Φορτηγών Ι.Χ. βυτιοφόρων που δικαιούται να διαθέτει μια 
επιχείρηση εμπορίας πετρελαιοειδών, στο πλαίσιο της Υ.Α. 
Α8/21150/1779 (Φ.Ε.Κ. 1065 Β/9.6.2008), κατ' 

εξουσιοδότηση του Ν. 3054/2002.) 
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19 Διπλή φορολογία επιχειρήσεων  Μεταφορές εγχώριες/διασυνοριακές– 1 δράση: προώθηση 
συμφωνιών για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας, κυρίως 
με χώρες με τις οποίες δεν έχουν ακόμα συναφθεί. Επίσπευση 

της διαδικασίας κύρωσης όσων έχουν ήδη συναφθεί. 

20 Παράνομο εμπόριο  Προβλήματα στη λειτουργία των αγορών– 3 δράσεις: 

μεταρρύθμιση της νομοθεσίας σχετικά με το παράνομο 

εμπόριο όσον αφορά τις διαδικασίες κατάσχεσης παράνομων 
προϊόντων,- σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής όλων των 
συναρμοδίων Υπουργείων, - μεταρρύθμιση της νομοθεσίας 

περί προστασίας των εμπορικών σημάτων 

21 Ανεπαρκής διοικητικός έλεγχος 

των αγορών  

Προβλήματα στη λειτουργία των αγορών– 1 δράση: ενίσχυση 

ελέγχων και εποπτείας αγοράς από πλευράς ασφάλειας και 
ποιότητας προϊόντων. 

22 Πολύπλοκη διαδικασία 

συμμετοχής των επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς  προμηθειών 
του Δημοσίου και δυσανάλογος 

χρόνος που παρέρχεται  μεταξύ 

της προκήρυξης του 
διαγωνισμού και την εκτέλεση 
και αποπληρωμή του 

συμβατικού τιμήματος  

Συναλλαγές με το δημόσιο - ανάληψη κρατικών προμηθειών– 

4 δράσεις: πχ, διερεύνηση των τρόπων και των απαραίτητων 
μεθόδων για τη δημιουργία και εφαρμογή του Μητρώου 
Προμηθευτών, - ανάθεση έργου για την τυποποίηση των 

τεχνικών προδιαγραφών που αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες 
αγαθών και δημιουργία ενός μηχανισμού ο οποίος θα 
συγκροτήσει μια βάση δεδομένων που θα περιέχει πρότυπες 

προδιαγραφές, επικαιροποιήσιμες και προσαρμόσιμες στις 
διεθνείς αλλαγές, Δημιουργία Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων,- 
Τροποποίηση/εκσυγχρονισμός του Π.Δ. 118/2007 και του Π.Δ. 

60/2007, για την άρση των δυσλειτουργιών 

23 Έλλειψη διαφάνειας ως προς τις 

δαπάνες που εκπίπτουν από το 
φορολογητέο εισόδημα  

Φορολογία– 1 δράση: σύνταξη από τα αρμόδια τμήματα του 

Υπουργείου ενός διεξοδικού καταλόγου όλων των δαπανών 
που δεν εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα 

24 Επιτάχυνση υλοποίησης ΕΣΠΑ 

2007-2013  

ΕΣΠΑ 2007-2013– 3 δράσεις: πχ,  υιοθέτηση στοχευμένης 

στρατηγικής για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013, έκδοση 

Υπουργικής Απόφασης η οποία προβλέπει αυστηρά 
χρονοδιαγράμματα για όλα τα στάδια της προκήρυξης 
δημόσιων προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών και 

υλοποίησης των συμβάσεων 

25 Κίνητρα Εμπορικής 

Εκμετάλλευσης Καινοτομιών  

Έρευνα  - Καινοτομία– 2 δράσεις: διακριτή προτεραιότητα 

στην κρατική χρηματοδότηση της έρευνας σε συνδυασμό με 
την εμπορική εκμετάλλευση καινοτομιών (μέσω 

Αναπτυξιακού Νόμου, ΕΣΠΑ 2007-2013 κ.λπ.), - κίνητρα για 

την ίδρυση εταιρειών spin-off (νέες εταιρίες έντασης γνώσης 

που αξιοποιούν επωφελώς ερευνητικά αποτελέσματα) ή 
κοινοπραξιών/συστάδων (clusters) επιχειρήσεων με 
ερευνητικούς φορείς (επίσης μέσω Αναπτυξιακού Νόμου, 

ΕΣΠΑ, κ.λπ.). 

26 Έκπτωση δαπανών 
Επιστημονικής και 

Τεχνολογικής Έρευνας  

Έρευνα  - Καινοτομία– 7 δράσεις: πχ, απλοποίηση της 
διαδικασίας για την επαλήθευση των δαπανών για Έρευνα και 

Τεχνολογία σύμφωνα με το σκοπό του επενδυτικού νόμου και 
άλλων σχετικών προγραμμάτων με κίνητρα, -  απαλλαγή από 

Φ.Π.Α. για αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων και 
υπηρεσιών απαραίτητων για εκτέλεση ερευνητικών 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων,- παράταση της 

απαλλαγής από φόρους για επιστημονική και τεχνολογική 
έρευνα που ισχύει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011,-    μηδενική 
φορολόγηση τα τρία πρώτα χρόνια και μειωμένη φορολόγηση 

κατά 50% τα επόμενα 5 χρόνια επιχειρήσεων spin-off (εταιρίες 
“τεχνοβλαστοί”), spin-out (επιχ/σεις καινοτομικής 
δραστηριότητας), start-up (νεοσύστατες μικρές και πολύ 

http://www.mindev.gov.gr/?page_id=6506
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μικρές επιχ/σεις που διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 
800/2008 και “θερμοκοιτίδες-κελύφη επιχ/σεων”(incubators),-  
μηδενικός φορολογικός συντελεστής τα τρία πρώτα χρόνια και 

μειωμένος συντελεστής κατά 50% τα επόμενα 5 χρόνια για 
τεχνολογικούς φορείς (Επιστημονικά και τεχνολογικά Πάρκα), 
- μηδενικός συντελεστής φορολόγησης για την πρώτη τριετία 

λειτουργίας και μειωμένος κατά 50% συντελεστής για κάθε 
επένδυση κεφαλαίων σε έρευνα και ανάπτυξη και έργα 
τεχνολογικής ανάπτυξης για όλες τις εταιρείες start-ups, spin-

offs, spin-outs. 

27 Χρονοβόρα διαδικασία 
εκκαθάρισης επιχείρησης  

Λύση – Εκκαθάριση επιχείρησης– 3 δράσεις: μεταρρύθμιση 
του Πτωχευτικού Κώδικα (Π.Κ.),- Εξέταση της ανάγκης και 

των σημείων που ενδεχομένως χρήζουν μεταρρύθμισης 
αναφορικά με τη δυνατότητα επιταχυμένης μεθόδου 

εκκαθάρισης/λύσης επιχειρήσεων - απλούστευση του 
πτωχευτικού δικαίου 

Πηγή: http://www.ypoian.gr 

 

Πέραν του σχεδίου δράσης «Ελλάδα φιλική προς τις επιχειρήσεις» , το ΥΠΑΑΝ 

παρουσίασε τον Αύγουστο του 2012 στο κοινό μια σειρά επιπλέον ενεργειών που θα 

ενισχύσουν την βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την 

στήριξη της παροχής καλύτερων υπηρεσιών στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και 

τους πολίτες. Τα μέτρα πολιτικής εστιάζουν αφενός στην ανάκτηση του χαμένου 

εδάφους  της ελληνικής επιχειρηματικότητας και αφετέρου στην βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών. Τα μέτρα αυτά παρουσιάζονται επιγραμματικά 

παρακάτω: 

Α)  Οι 10 Μεταρρυθμίσεις για την Επανεκκίνηση της Οικονομίας 

1. Μεγάλα οδικά έργα και επανέναρξη 4 αυτοκινητοδρόμων που θα 

δημιουργήσουν 30.000 θέσεις εργασίας άμεσα και περίπου 50.000 έμμεσα στη 

Περιφέρεια. Στο χρονοδιάγραμμα του υπουργείου τέθηκε η επίτευξη συμφωνίας με 

του παραχωρησιούχους έως την 30η Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια έως το τέλος του 

έτους η έγκριση συμφωνίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η έγκριση στη Βουλή.  

2. Επιτάχυνση και απλοποίηση διαδικασιών διαχείρισης του ΕΣΠΑ για την 

ταχύτερη δυνατή απορρόφηση κονδυλίων , η οποία βέβαια επηρεάζεται αρνητικά από 

την ήδη υπάρχουσα έλλειψη ρευστότητας και τα προβλήματα του τραπεζικού 

συστήματος. 

3. Μεθόδευση των νομικών ζητημάτων που υπάρχουν σχετικά με τις κρατικές  

ενισχύσεις  για τον ΟΣΕ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ώστε να διευκολυνθεί η 

αποκρατικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, μεθόδευση του ζητήματος της κακής, 

αναποτελεσματικής και ακριβής συντήρησης του τροχαίου υλικού που διαχειρίζεται 

http://www.ypoian.gr/
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από την ROSCO και εκσυγχρονισμός του δικτύου για να ολοκληρωθεί το νέο δίκτυο 

Πάτρας – Αθήνας - Θεσσαλονίκης. 

4. Για την προσέλκυση επενδύσεων αναπτύχθηκαν τέσσερεις βασικές δράσεις που 

αφορούν α) την ενεργοποίηση ενός κεντρικού συστήματος αδειοδότησης και 

μοναδικού σημείου ελέγχου, ώστε να μην χρειάζεται η εμπλοκή άλλου φορέα για την 

ολοκλήρωση μιας επένδυσης, εκτός του one stop shop τού Invest In Greece που είναι 

ο αρμόδιος φορέας του ΥΠΑΑΝ για την προώθηση και υποστήριξη των επενδύσεων, 

β) παρακολούθηση όλων των επενδύσεων και του βαθμού ωρίμανσής τους με 

ηλεκτρονικό τρόπο και με ειδική σηματοδότηση καθυστερήσεων ώστε να λογοδοτούν 

οι αρμόδιοι, γ) διόρθωση του επενδυτικού νόμου σε στοχευόμενα σημεία, 

λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της ύφεσης, δ) χρησιμοποίηση των Εταιριών 

Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicles) για να αποκρατικοποιεί η περιουσία του 

Δημοσίου ταχύτερα και ευκολότερα, χωρίς τη χρήση μετοχοποιήσεων ή στρατηγικών 

επενδυτών. 

5.Η Εθνική Στρατηγική Εξαγωγών στηρίζεται σε τρείς άξονες: την διεύρυνση της 

εξαγωγικής βάσης, δηλαδή του αριθμού των προϊόντων και των εταιριών που 

εξάγουν, την προώθηση των εξαγωγών σε νέες αναδυόμενες αγορές και την 

απλοποίηση των διαδικασιών και του διοικητικού κόστους για την πραγματοποίηση 

τους. Τα παραπάνω θα επιτευχθούν μέσα από ένα σύνολο προγραμματισμένων 

ενεργειών που αφορούν την συγχώνευση οργανισμών σχετικών με την εξωστρέφεια 

(ΔΕΘ – HELXPO – ΟΠΕ), την ολοκλήρωση του προγράμματος Single Window για 

μια one stop shop υπηρεσία εξαγωγών και την διαμόρφωση μιας νέας Εθνικής 

Στρατηγικής Εξαγωγών έως το τέλος του 2012. 

6. Σε ότι αφορά την απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης, το Υπουργείο 

προώθησε προεδρικά διατάγματα στο ΣτΕ για τελική έγκριση, ενώ η αυτοαπογραφή 

των επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 

τέλος του 2012. 

7. Σχετικά με την ομαλή λειτουργία της αγοράς και τον ανταγωνισμό, η 

κυβέρνηση εστιάζει αφενός στην κατάργηση ρυθμίσεων που δημιουργούν εμπόδια 

και αφετέρου στην ελαχιστοποίηση του διοικητικού βάρους, αξιοποιώντας τις 

σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ώστε να υπάρξει ομαλότερη 

λειτουργία της αγοράς και αποκλιμάκωση των τιμών. 

8. Αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως τον Μάρτιο του 2013 το νέο καθεστώς 

των Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών που θα περιλαμβάνει νέα προεδρικά 

διατάγματα για τις προμήθειες αγαθών, υπηρεσιών και δημοσίων έργων, ενώ θα 
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χρησιμοποιείται η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και ένα  

ηλεκτρονικό περιβάλλον δημοσίων συμβάσεων. 

9. Όσον αφορά την αξιοποίηση των 37 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, 

κατόπιν μιας εισήγησης του Ταμείου Αξιοποίησης της Δημοσίας Περιουσίας 

(ΤΑΙΠΕΔ) αναμένεται στις αρχές του 2013 παρουσίαση σχετικού νομοσχεδίου που 

θα τεθεί στη δημόσια διαβούλευση. 

10.Αναμένεται η κατάρτιση ενός νομοσχεδίου εντός του πρώτου τριμήνου του 

2013 για την  απελευθέρωση της  αγοράς των υπεραστικών επιβατικών οδικών 

μεταφορών έως και το τέλος του 2015. 

  

Β)  Οι 10 Προτεραιότητες για την Ανάπτυξη και τον Πολίτη 

 

Β1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ 

 

1. Πέραν της εκτέλεσης των μεγάλων οδικών έργων προωθούνται οι επεκτάσεις 

στο Μετρό της Αθήνας, στα λιμάνια της Ηγουμενίτσας, της Πάτρας και του Λαυρίου, 

η επίσπευση ολοκλήρωσης του Μετρό Θεσσαλονίκης, η ολοκλήρωση των νέων 

διπλών σιδηροδρομικών γραμμών και η αναβάθμιση του αερολιμένα της 

Θεσσαλονίκης . 

2. Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες αποτελούν προτεραιότητα της ΕΕ μέσα από την 

στρατηγική «Ευρώπη 2020» . Η  ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα είναι 

περισσότερο επιτακτική για να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα και οι ανισότητες τόσο 

εντός της χώρας, όσο και συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Στο πλαίσιο της 

Περιφερειακής Ευρυζωνικής Στρατηγικής τέθηκε ο στόχος της διασύνδεσης των 

αγροτικών, νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας, με κύριους φορείς 

χρηματοδότησης τις ΣΔΙΤ, το ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα JESSICA και το πρόγραμμα 

«Διασυνδέοντας την Ευρώπη (CEF)». Επίσης, προωθείται το έργο «Fiber to the 

home» για την πανελλαδική διασύνδεση του πληθυσμού με δίκτυο οπτικών ινών και 

δημιουργείται ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεχούς μέτρησης και καταγραφής των 

επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που είναι ήδη ενταγμένο στο ΕΣΠΑ με 

προϋπολογισμό 5 εκατομμύρια ευρώ. 

3. Αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου για τις Συμπράξεις 

 Δημοσίου- Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ώστε να χρηματοδοτηθούν σημαντικά 

αναπτυξιακά έργα, με την ενεργοποίηση ιδιωτικών και κοινοτικών πόρων μέσω του 
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προγράμματος JESSICA. Στόχος είναι η πραγματοποίηση έργων που σχετίζονται με 

τη διαχείριση απορριμμάτων, τις ΤΠΕ, και τον τουρισμό. 

4. Επίσης οι ΣΔΙΤ ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν και για τον εκσυγχρονισμό 

αστικών συγκοινωνιών, μέσω της εφαρμογής της τηλεματικής και του ηλεκτρονικού 

εισιτηρίου.  

 

Β2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

5. Σύμφωνα με δεσμεύσεις του υπουργού οικονομικών κου Στουρνάρα, για να 

ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε 

ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος και εξόφληση των οφειλών του 

δημοσίου, σύμφωνα πάντα με τις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Είναι επίσης 

σημαντική η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  για χορήγηση έως 

το 2015 συνολικά 1,44 δις € για την χρηματοδότηση των ελληνικών ΜμΕ μέσω της 

αξιοποίησης του ΕΤΕΑΝ, καθώς και η υποστήριξή της στο ελληνικό πρόγραμμα 

ιδιωτικοποιήσεων, την υλοποίηση των έργων ΣΔΙΤ και την χρηματοδότηση ξένων 

επενδύσεων στην Ελλάδα.  

6. Η θεσμοθέτηση των Ειδικών Οικονομικών Ζωνών με ειδικά φορολογικά και 

διοικητικού χαρακτήρα κίνητρα, θα ενισχύσει την προσπάθεια προσέλκυσης 

επενδύσεων και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Να σημειωθεί ότι η μέχρι τώρα 

εμπειρία μας έχει δείξει ότι στις ΕΟΖ οι εργασιακές συνθήκες είναι πολύ περισσότερο 

«ευέλικτες» σε σχέση με την υπόλοιπη επικράτεια, ενώ συνήθως προσελκύουν 

προσωπικό από την αλλοδαπή που εισέρχονται στην ζώνη ως οικονομικοί 

μετανάστες. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού ΑΝΥΠ «όλες οι τυχόν αλλαγές 

σχετικά με τις ΕΟΖ, θα γίνουν με απόλυτο σεβασμό και πλήρη εφαρμογή των κανόνων 

του ισχύοντος εργατικού δικαίου.» 

7. Σε μια ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους των υπουργείων, των Περιφερειών , 

αλλά και θεσμικούς εκπροσώπους του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου, 

συμφωνήθηκε μια επιχείρηση για πάταξη του παραεμπορίου, που προκαλεί αθέμιτο 

ανταγωνισμό έναντι των καταστημάτων, φοροδιαφυγή και εισφοροαποφυγή. Έτσι, 

δημιουργείται ένα επιχειρησιακό κέντρο («θάλαμος επιχειρήσεων») μέσα από το 

οποίο θα συντονίζονται από κοινού οι τρεις φορείς ελέγχου (η Υπηρεσία Εποπτείας 

Αγοράς, το ΣΔΟΕ και η Ελληνική Αστυνομία) που μέχρι και τώρα δρουν 

ανεξάρτητα. Επίσης, το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο θα συμπληρωθεί και θα υπάρξει 

τηλεφωνικό κέντρο καταγγελιών με παράλληλη καμπάνια ενημέρωσης του κοινού.  
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8. Σχετικά με την προστασία  του καταναλωτή, προωθείται η αξιοποίηση του 

παρατηρητηρίου τιμών από τους τελικούς χρήστες και ενισχύονται οι μηχανισμοί 

προστασίας των καταναλωτών , μέσα από μία σειρά ενεργειών και θεσμικών 

παρεμβάσεων. 

9. Με την συστράτευση όλων εμπλεκομένων φορέων, δίνεται ιδιαίτερη 

προτεραιότητα στις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που προάγουν την καινοτομία, 

ενώ πρόσφατα δημιουργήθηκε το «Ταμείο Καινοτομίας» του ΤΑΝΕΟ (Σημείωση : το 

Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας συστάθηκε το 2001, το 2007 απέκτησε νέο 

προσανατολισμό ενίσχυσης των ΜμΕ και έχει χρηματοδοτήσει ήδη πάνω από  50 

ελληνικές επιχειρήσεις σε όλους σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας) με σκοπό την 

χρηματοδότηση καινοτόμων ΜμΕ. Επίσης, δρομολογήθηκε η εγκατάσταση 

ερευνητικών κέντρων μέσα στα υπάρχοντα επιχειρηματικά πάρκα, καθώς και η 

τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων του θεσμικού και νομικού πλαισίου της Ζώνης 

Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, ώστε να δημιουργηθούν συνεργασίες έρευνας –πράξης.  

10.  Ο περιορισμός της έκτασης του κράτους και η περιστολή του κόστους 

λειτουργίας του δημοσίου, αποτελούν στόχοι της κυβέρνησης και ταυτόχρονα 

μνημονιακές δεσμεύσεις, ώστε να βελτιωθεί η εικόνα της δημόσιας διοίκησης εντός 

και εκτός της χώρας. 

 

7. Ο ρόλος των ΜμΕ στην επιχειρηματική κοινότητα. 

Στον στόχο της ΕΕ περί δημιουργίας μιας πιο ανταγωνιστικής οικονομίας που 

βασίζεται στην μετάδοση της γνώσης και την καινοτομία, ο ρόλος των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων είναι κεντρικός. Αφενός γιατί ο αριθμός αυτών των επιχειρήσεων είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός και αφετέρου γιατί αποτελούν ένα ετερογενές υποσύνολο το 

οποίο μετέχει σε όλους τους τομείς της οικονομίας, και  άρα θα διασπείρει τα 

αποτελέσματά του καθολικά.  

Σύμφωνα με την σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, (ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ, 2008) δόθηκε ένας κοινά αποδεκτός ορισμός των πολύ μικρών, μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων, με αναπροσαρμοσμένα χρηματοοικονομικά όρια , ώστε να 

μπορούν να λαμβάνονται κοινά μέτρα για αυτές τις επιχειρήσεις σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, αλλά και να εξασφαλιστεί η επιλεξιμότητά τους για αυτά  τα μέτρα 

υποστήριξης, όπως τα περιφερειακά ταμεία, οι εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου 

και οι «επιχειρηματικοί άγγελοι». 
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Ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που πλέον καλούνται «ΜμΕ», ορίζονται οι 

επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους, έχουν ετήσιο 

κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. € ή έχουν ετήσιο συνολικό 

ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. €, και πληρούν το κριτήριο ανεξαρτησίας, 

δηλαδή δεν ανήκουν, κατά ποσοστό 25% ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των 

δικαιωμάτων ψήφου, σε μια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις, 

οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στους ορισμούς της ΜμΕ ή της μικρής επιχείρησης. 

Η περαιτέρω διάκριση μεταξύ των πολύ μικρών, των  μικρών και μεσαίου 

μεγέθους επιχειρήσεων στο σύνολο των ΜμΕ γίνεται ως ακολούθως: 

Πίνακας 7.1: Κατηγοριοποίηση των ΜμΕ 

 

Πηγή:http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide

_el.pdf.   

Πέρα βέβαια από το μέγεθος και τον κύκλο εργασιών, αυτές οι επιχειρήσεις 

διαφέρουν από τις μεγάλες και βάσει κάποιων ποιοτικών χαρακτηριστικών. Για 

παράδειγμα, σύμφωνα με τον Burns  (1996), οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

χαρακτηρίζονται από μια περισσότερο συγκεντρωτική διοίκηση, με την έννοια ότι 

όλες σχεδόν οι αποφάσεις λαμβάνονται από τον ιδιοκτήτη της εταιρείας. Επίσης, 

κατέχουν πολύ μικρό μερίδιο αγοράς και επομένως αδυνατούν να την επηρεάσουν με 

οποιοδήποτε τρόπο, όπως και τις τιμές, για αυτό και τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_el.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_el.pdf
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εμφάνισή τους στις λεγόμενες «φωλεές» της αγοράς (niche markets), όπου 

περιορίζονται στην προσφορά ενός εξειδικευμένου προϊόντος ή υπηρεσίας που 

ανταποκρίνεται σε πολύ συγκεκριμένες ανάγκες. Οι επιχειρήσεις αυτές, ιδίως όταν 

λειτουργούν στις «φωλεές», επωφελούνται από την  αφοσίωση που δέχονται από το  

καταναλωτικό τους κοινό. Από την άλλη όμως, η επιβίωση τους εξαρτάται πολύ 

περισσότερο από τις συναλλαγές τους με τους πελάτες, ενώ αντιμετωπίζουν 

περισσότερες δυσκολίες συγκέντρωσης των χρηματικών τους πόρων και έτσι 

καθίσταται δυσκολότερη η ανάπτυξη και επέκταση τους.  

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEs 

Observatory, 2003) αναγνώρισε τρία επιπλέον κομβικά στοιχεία που σχετίζονται με 

την επιχειρηματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την γνώση (knowledge) 

είτε σε κωδικοποιημένη – πιστοποιημένη μορφή, είτε με την μορφή επαγγελματικής 

εμπειρίας που δεν διδάσκεται με κάποιο εργαλείο μάθησης και αποτελεί συγκριτικό 

πλεονέκτημα αυτής της επιχείρησης, τον αυξημένο ανταγωνισμό (competition) και 

την ποικιλία (variety) των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών.  

Σημαντική είναι επίσης η έννοια της οικονομικής ανάπτυξης η οποία ενισχύεται 

μέσα από τις ΜμΕ, που λειτουργούν ως πηγή καινοτομίας (Κακούρης, 2010). 

Συγκεκριμένα, η επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο των ΜμΕ είναι η σημαντικότερη 

πηγή καινοτομιών, και εκτός από την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλει 

στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στα τελικά προϊόντα και τις υπηρεσίες, καθώς η 

καινοτομία είναι συνώνυμη με την καλύτερη αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα 

και ποιότητα. Επιπρόσθετα, οι Acs, Zoltan & Audretsch (2005) μελετώντας τον ρόλο 

των ΜμΕ στις παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες, συμπέραναν ότι οι νέες συνθήκες 

ευνοούν την υιοθέτηση καινοτομίας από ΜμΕ, ενώ σε ετήσιες εκθέσεις της Eurostat 

αναφέρονται οι ΜμΕ ως ο κύριος μοχλός της οικονομικής μεγέθυνσης στην Ευρώπη, 

εξαιρούμενου του κλάδου των οικονομικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών. Τέλος, για 

την συνεισφορά των ΜμΕ στην οικονομική ανάπτυξη, οι Praag & Versloot το 2008, 

σε μια έρευνα 57 μελετών επιχειρηματικότητας κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι 

ΜμΕ συνεισφέρουν στην οικονομία, μέσω της αύξησης των θέσεων εργασίας, την 

αύξηση της καινοτομικότητας, και μέσω της μεταφοράς γνώσης σε τοπικό επίπεδο, 

από την οποία επωφελούνται οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις που εμπορευματοποιούν τις 

καινοτομίες που αναπτύσσονται από τις μικρότερες  επιχειρήσεις. Έτσι , με αυτό τον 

τρόπο οι ΜμΕ συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας σε περισσότερο 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις επωφελούνται της 
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καινοτομικότητας των μικρών και παράγουν πλούτο μετατρέποντας την νέα ιδέα σε 

προϊόν.  

Ο ρόλος των ΜμΕ κατέχει σημαντικότατη θέση στην ελληνική οικονομία, από τη  

στιγμή που αποτελούν το 99,9% του συνόλου των επιχειρήσεων (SBA Fact Sheet, 

2012). Ειδικότερα οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, με ποσοστό 96,6%, του συνόλου των 

επιχειρήσεων, με 85,2% της απασχόλησης και 70,2% της προστιθέμενης αξίας,  

αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης της εθνικής και περιφερειακής 

οικονομίας. Ως το κύριο επιχειρηματικό μοντέλο των ελληνικών επιχειρήσεων, είναι 

ζωτικής σημασίας η αυξανόμενη και πολυποίκιλη χρηματοδότηση τους και η συνεχής 

αναβάθμιση του ανθρωπίνου κεφαλαίου σε όρους γνώσεων και δεξιοτήτων.  

 

Πίνακας 7.2: Κατανομή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην  Ελλάδα και την Ευρώπη  

 

Πηγή: Ενημερωτικό δελτίο για την Small Business Act for Europe (SBA), 2012  

 

Ο τομέας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα διαφέρει κατά πολύ και 

ως προς τη δομή του και ως προς το μέγεθός του από το σύνολο της ΕΕ. Ο αριθμός 

των πολύ μικρών επιχειρήσεων ξεπερνά κατά 4,4% τον μέσο όρο της ΕΕ, απασχολεί 

προσωπικό κατά 27,5% περισσότερο, ενώ παράγει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία 

από τον μέσο όρο της ΕΕ μόνο κατά 13%. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγικότητα των 

πολύ μικρών επιχειρήσεων βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα για τα πρότυπα της ΕΕ. Το 

σύνολο των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων αντιστοιχούν σε ένα 

ποσοστό κάτω από το ήμισυ του μέσου όρου της ΕΕ (με 3,5% έναντι 7,7%), ενώ  

απασχολούν έναν μικρότερο αριθμό εργαζομένων κατά 30% περίπου. Λαμβάνοντας 

υπόψη την προστιθέμενη αξία που παράγει ο κάθε κλάδος σε σχέση με  τα επίπεδα 

απασχόλησης, αντιλαμβανόμαστε ότι οι μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι 

περισσότερο αποδοτικές από τις μέσες αντίστοιχες επιχειρήσεις στην ΕΕ, ενώ όσο 
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αυξάνεται το μέγεθός τους, μειώνεται και η παραγωγικότητά τους. Οι επιχειρήσεις με 

το μεγαλύτερο πρόβλημα σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές, είναι οι επιχειρήσεις που 

απασχολούν κάτω από 10 άτομα και οι οποίες αποτελούν την συντριπτική 

πλειοψηφία της ελληνικής οικονομίας. 

 Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, οι ελληνικές ΜμΕ εξειδικεύονται στο εμπόριο 

περισσότερο από τις αντίστοιχες της ΕΕ (38% έναντι 30%) και λιγότερο στις 

υπηρεσίες ( 40% έναντι 45%), ενώ ο κλάδος των κατασκευών και η βιομηχανία 

βρίσκονται στα ίδια περίπου επίπεδα. Επίσης, το συνδυασμένο ποσοστό των 

ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εξειδικεύεται στις μεταποιήσεις υψηλής 

τεχνολογίας και στις υπηρεσίες έντασης γνώσης – που ενδεχομένως να είναι πιο 

παραγωγικές και ανταγωνιστικές επενδύσεις – ανέρχονται στο 18% του συνόλου των 

επιχειρήσεων στην χώρα μας, ποσοστό ΜμΕ που αντιστοιχεί στο 1/3 του συνόλου της 

ΕΕ.  Τέλος, η κρίση αποδεκάτισε ένα τεράστιο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο 

οποίος βρίσκεται σήμερα σε επίπεδα κατώτερα από το 2005, δηλαδή, πολύ πριν τα 

επίπεδα έναρξης της κρίσης. Φυσικό επακόλουθο του κλεισίματος των επιχειρήσεων, 

σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες εξαγορές και συγχωνεύεις που διαδραματίζονται, 

αποτελεί η αύξηση της συγκέντρωσης των μεριδίων αγοράς από τις μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις και η όξυνση των ανταγωνιστικών πιέσεων εις βάρος των μικρότερων, 

δημιουργώντας συχνά συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Υπό αυτές τις συνθήκες, η 

προοπτική ένταξης αυτών των  επιχειρήσεων σε σχήματα συνεργασίας και δικτύωσης 

– όπως για παράδειγμα τα clusters- θα μπορούσαν να διαμορφώσουν μια διέξοδο 

βελτίωσης της βιωσιμότητας τους και καλύτερης αντιμετώπισης των ανταγωνιστών 

τους. Όμως στην Ελλάδα του 2012, η επικράτηση του οικογενειακού χαρακτήρα των 

επιχειρήσεων, η ιδιαίτερη νοοτροπία και η αδυναμία αντίληψης των ωφελειών από 

τέτοιου είδους συνεργασίες, δεν έχει ευνοήσει έως τώρα την ανάπτυξη συνεργατικών 

σχημάτων με τη μορφή του cluster.  

Σε επίπεδο υλοποίησης πολιτικών συγκεκριμένα για τις  ΜμΕ και με βάση του 

άξονες προτεραιότητας της πρωτοβουλίας Small Business Act, οι επιδόσεις της 

χώρας είναι σχετικά χαμηλές, ωστόσο το τελευταίο χρονικό διάστημα καταγράφηκε 

μια μεταρρυθμιστική προσπάθεια, η οποία συνοψίζεται στα παρακάτω: 

▪      Το πρόγραμμα «Κυψέλες επιχειρηματικότητας» του Υπουργείου Παιδείας Δια 

βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, το οποίο συνίσταται στην υποστήριξη νέων που 

έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας με απώτερο σκοπό την 

υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.   
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▪      Τις βελτιώσεις που προωθήθηκαν στην προ-πτωχευτική διαδικασία με το Ν. 

4012/2011, μέσω των οποίων δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στους επιχειρηματίες που 

πτωχεύουν καλόπιστα στο να συνεχίσουν στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα, 

καθώς δεν αντιμετωπίζεται ποινικά η απλή χρεοκοπία, αλλά μόνο η δολία.  

▪      Το Ν. 4072/2012 για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με τον 

οποίο πέραν πολλών διατάξεων για απλουστεύσεις στην επιχειρηματικότητα, 

θεσπίζεται η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, που είναι περιορισμένης ευθύνης, 

μπορεί να συσταθεί με την καταβολή ενός ευρώ και απαιτεί λιγότερες δημοσιεύσεις 

στοιχείων και λιγότερες αντίστοιχες δαπάνες. 

▪      Το Ν. 3982/2011 για την απλοποίηση των διαδικασιών και προϋποθέσεων της 

αδειοδότησης  φυσικών και νομικών προσώπων προκειμένου να ασκήσουν 

συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, για δραστηριότητες με 

χαμηλό επίπεδο ρύπανσης, η άδεια δίνεται πριν από οποιοδήποτε έλεγχο από τις 

αρχές, στις οποίες προστέθηκαν και τα επιμελητήρια για διευκόλυνση του κοινού. 

▪      Τη λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας StartUpGreece του ΥΠΑΑΥΜΔ, 

μέσω της οποίας παρέχονται οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σύσταση μιας νέας 

επιχείρησης και των πηγών χρηματοδότησής της ανά κλάδο, γίνονται εκδηλώσεις που 

προάγουν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την  κατάρτιση των νέων, 

διεξάγονται διαγωνισμοί επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και προβάλλονται 

ιστορίες επιτυχίας προς υιοθέτηση  και αποτυχίας προς αποφυγή, στοιχεία και τάσεις. 

▪      Τη λήψη μέτρων πολιτικής για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜμΕ στις 

συμβάσεις, με τη χρήση ηλεκτρονικών μειοδοτικών διαγωνισμών που συνεπάγονται 

περισσότερο διαφανείς διαδικασίες και μικρότερο κόστος συμβάσεων. Με αυτό τον 

τρόπο αυξάνεται η εμπλοκή των ΜμΕ στις δημόσιες συμβάσεις, αυξάνεται ο 

ανταγωνισμός των εμπλεκόμενων και βελτιώνεται η σχέση κόστους – ωφελείας για 

το δημόσιο. 

▪      Τα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ.ΑΕ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ) που αφορούσαν εγγυήσεις 

επενδυτικών δανείων με ευνοϊκούς όρους- όπως για παράδειγμα με επιδότηση 

επιτοκίου- σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, υφιστάμενες αλλά και νεοσύστατες, 

ώστε να υπάρξει πρόσβαση αυτών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας και να 

αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα τους. Επίσης, το ΕΤΕΑΝ το 2010 προέβη σε άμεση 

κάλυψη οφειλών των υφισταμένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς το 

δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, μέσω εγγύησης δανείων με ευνοϊκούς όρους, 

εξασφαλίζοντας της ενημερότητα τους. Στην τρέχουσα περίοδο, εφαρμόζεται το 

πρόγραμμα εγγύησης για την έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ των επιχειρήσεων 
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προς τους προμηθευτές τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια μόνιμη ροή αγαθών 

και υπηρεσιών από αυτούς χωρίς την χρήση κεφαλαίων. Απώτερος σκοπός του 

προγράμματος είναι η στήριξη της οικονομίας χωρίς να απαιτείται η χρήση 

κεφαλαίων, απελευθερώνοντας απαραίτητη ρευστότητα για την προώθηση της  σε 

λοιπούς χρηματοδοτικούς σκοπούς. Γενικά τα συστήματα εγγυοδοσίας για 

χρηματοδότηση των ΜμΕ  και των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων αποτελούν βασικό 

εργαλείο πολιτικής για την αντιμετώπιση του χάσματος που υπάρχει ανάμεσα σε 

αυτές τις επιχειρήσεις και τις μεγάλες, που κυρίως λόγω του μικρού κύκλου εργασιών 

τους αποτελούν μη υπολογίσιμη αγορά για το τραπεζικό σύστημα. Είναι ένας 

μηχανισμός στήριξης των επιχειρήσεων που δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα τα δημόσια 

οικονομικά του κράτους και επομένως θα μπορούσε να χρησιμοποιείται περισσότερο  

από τη χώρα μας ως εργαλείο επιβίωσης και υγιούς ανάπτυξης των ΜμΕ. Σύμφωνα 

με τον ΟΑΣΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιριών Αμοιβαίων Εγγυήσεων (AECM), 

οι χώρες που προωθούν περισσότερο τη χρηματοδότηση των ΜμΕ μέσω των 

μηχανισμών παροχής εγγυήσεων κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, είναι η 

Ιαπωνία, η Κορέα , η Ταϊβάν, η Ιταλία , η Πορτογαλία, η Χιλή και η Ρουμανία, ενώ η 

χρήση αυτής της μορφής χρηματοδότησης από την Ελλάδα είναι πολύ μικρή. 

(Newsletter Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον ΟΑΣΑ, Νοέμβριος 2012) 

▪      Το πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας «JEREMIE» έως και το 

τέλος του 2012, με σκοπό τη στήριξη νεοσύστατων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 

εκσυγχρονισμό υπαρχόντων με το μέγιστο τρία χρόνια λειτουργίας, για ποσό 

επενδύσεων έως 100.000,00€. Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά 

μέτρων, όπως τη χρηματοδότηση δανείων με επιμερισμό κινδύνου σε χαμηλά 

επιτόκια, την παροχή εγγυήσεων για δάνεια και την υποστήριξη των επενδύσεων σε 

κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου. Τα χρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε 

για απόκτηση παγίων στοιχείων, είτε για κεφάλαια κίνησης επέκτασης 

δραστηριότητας, με εξαίρεση δαπανών όπως τα λειτουργικά έξοδα, μισθούς και 

εργοδοτικές εισφορές. 

▪      Το πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας «Νέα Καινοτομική 

Επιχειρηματικότητα» για το έτος 2011, που αποσκοπεί στην ενίσχυση πολύ μικρών 

και μικρών νεοσύστατων και νέων επιχειρήσεων, οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική 

αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών, υπό τη μορφή   βελτίωσης ή εισαγωγής νέου 

προϊόντος, παραγωγικής διαδικασίας ή  διαδικασίας παροχής υπηρεσιών, με ποσοστό 

χρηματοδότησης 60% στα επενδυτικά σχέδια που κατατίθενται για υπαγωγή στο 

πρόγραμμα. 
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▪      Το πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας «Εξωστρέφεια – 

Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων» για το 2011, που είχε στόχο την αύξηση της 

εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, την προβολή των ελληνικών προϊόντων 

στο εξωτερικό, την αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που ενισχύουν την 

ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση, και την ανάπτυξη 

συνεργιών ανάμεσα στη βιομηχανία, το εμπόριο και τις υπηρεσίες για την ενίσχυση 

της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων. 
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ΜΕΡΟΣ Β 

1. Εισαγωγή – Γενική Θεωρητική Προσέγγιση 

Στη σημερινή οικονομία της γνώσης, οι τεχνολογικές αλλαγές και οι καινοτομίες 

αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για την οικονομική ανάπτυξη. 

Επιπλέον, η καινοτομία αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του επιχειρηματικού 

πνεύματος. Συχνά οι επιχειρήσεις ξεκινούν με κάτι καινοτόμο ή εν μέρει καινοτόμο 

και για να παραμείνουν ανταγωνιστικές θα πρέπει να καινοτομούν συστηματικά. Το 

ίδιο ισχύει και για τα κράτη, τα οποία, προκειμένου να διατηρήσουν τα στοιχεία της 

βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, οφείλουν να εκμεταλλεύονται και 

να μετατρέπουν γρήγορα τις νέες ιδέες σε τεχνικές και εμπορικές επιτυχίες. Έτσι, 

τόσο σε επίπεδο επιχείρησης όσο και σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, η καινοτομία 

τίθεται σε θέση υψηλής προτεραιότητας. Τα επίπεδα καινοτομικής δραστηριότητας 

σχετίζονται έντονα με τις ταχύτητες ανάπτυξης  και το κατά κεφαλήν εισόδημα των 

χωρών, ενώ οι καινοτόμες επιχειρήσεις έχουν κατά μέσο όρο διπλάσια κέρδη από τις 

υπόλοιπες επιχειρήσεις. 

 Ωστόσο η διαχείριση της καινοτομίας δεν είναι εύκολη υπόθεση καθώς ένα 

μεγάλο μέρος των νέων ιδεών καταλήγει σε δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά 

ή σε ανεπιτυχή προϊόντα. Ένα καινοτόμο προϊόν θεωρείται πετυχημένο, όταν γίνει 

αποδεκτό από τους δυνητικούς πελάτες της επιχείρησης, αποφέρει  έσοδα και 

αποτελέσει αντικείμενο μίμησης από ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι 

η καινοτομία φέρνει θετικά αποτελέσματα σε μια επιχείρηση ή σε μια γεωγραφική  

περιοχή, μόνο όταν οι νέες τεχνολογίες διαχέονται και προσαρμόζονται στο 

οικονομικό σύστημα.  

Επίσης, η καινοτομία για να μετασχηματιστεί σε τελικό προϊόν ή υπηρεσία θα 

πρέπει να υποστηρίζεται από κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα, υποστηρικτικούς 

οργανισμούς και να πλαισιώνεται από μια επιχείρηση με κατάλληλη οργανωσιακή 

κουλτούρα και στρατηγικό προγραμματισμό.  

Στην σημερινή εποχή του αυξανόμενου διεθνή ανταγωνισμού, η καινοτομία 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και ίσως το σημαντικότερο 

εργαλείο όχι μόνο για την δημιουργία μιας επιχείρησης, αλλά κυρίως για την 

διατήρησή της και την ανάπτυξή της κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές  συνθήκες και 

νέες απειλές.  
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2. Η επιχειρηματικότητα : Ορισμοί και είδη 

 

2.1 Ορισμοί επιχειρηματικότητας 

Η επιχειρηματικότητα είναι πλέον ένας διεθνώς αναγνωρισμένος παράγοντας  

ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας 

των οικονομιών. Η σημασία της έχει ήδη αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, η οποία τον Οκτώβριο του 2006, με την ατζέντα του Όσλο, θεώρησε ότι η 

επιχειρηματικότητα θα πρέπει να διδάσκεται και να καλλιεργείται σε όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης και να μην περιορίζεται στις αντίστοιχες σχολές 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των χωρών. 

Με την πάροδο των ετών, περνώντας από την κλασσική και νεοκλασική 

οικονομική θεωρία σε πιο σύγχρονες μορφές, ο καθορισμός των εννοιών του 

επιχειρηματία και της επιχειρηματικότητας έχουν περάσει από διάφορα στάδια και 

αναλύονται κάτω από διαφορετικές διαστάσεις. 

Κατά τον Dees (1998) και τους Hislich, Peters & Shepherd (2008), ό όρος 

επιχειρηματίας έχει γαλλική προέλευση (entrepreneur) και αναφέρεται σε αυτόν που 

διαμεσολαβεί ανάμεσα σε δύο άλλους με σκοπό να αποκομίσει κέρδος από την 

συναλλαγή αυτή. Συγκεκριμένα, ο γάλλος οικονομολόγος Richard Cantillon το 1730 

όρισε τον επιχειρηματία ως ένα άτομο που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη διαφορά 

των τιμών ανάμεσα στην αγορά και την πώληση των αγαθών, με βεβαιότητα 

(arbitrage). Από την άλλη, ο Knight το 1921, επισήμανε ότι ο επιχειρηματίας είναι 

αυτός που μπορεί να τα καταφέρει με την αβεβαιότητα της αγοράς. Τα κέρδη 

προέρχονται από την ανάληψη της αβεβαιότητας και του κινδύνου εκ μέρους του 

επιχειρηματία. Η έννοια της ευκαιρίας  εισάγεται  από τον Stevenson το 1985. Επίσης 

ο Stevenson διαχωρίζει τον manager από τον επιχειρηματία, και επισημαίνει ότι 

επιχειρηματίας είναι αυτός που ακολουθεί μία ευκαιρία ανεξάρτητα από τους πόρους 

τους οποίους ελέγχει. Σε αντίθεση με τους απλούς διαχειριστές, ο επιχειρηματίας 

αναλαμβάνει ένα συγκεκριμένο επίπεδο ρίσκου προκειμένου να ακολουθήσει την 

ευκαιρία που διαβλέπει στον ορίζοντα. Ο manager (ενδοεπιχειρηματικότητα) με αυτή 

της έννοια είναι περισσότερο περιορισμένος στην επιχειρηματική δραστηριοποίηση, 

καθώς δεν διαθέτει δικούς του οικονομικούς πόρους (επιχειρηματικό management).  

Όπως η έννοια του επιχειρηματία έχει εξελιχθεί και αναλυθεί κάτω από  διαφορετικές 

οπτικές γωνίες, έτσι και η έννοια της επιχειρηματικότητας μπορεί να παρουσιαστεί 

κάτω από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Κατά τον Cole (1959), επιχειρηματικότητα 

είναι η σκόπιμη δραστηριότητα για την έναρξη και ανάπτυξη μιας επιχείρησης που 
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στοχεύει στο κέρδος. Σύμφωνα με τον Gartner (1985), επιχειρηματικότητα είναι η 

δημιουργία μιας νέας δραστηριότητας. Στις περιπτώσεις όπως του Hoselitz (1952) και 

του McClelland (1961) για τον ορισμό της επιχειρηματικότητας λαμβάνεται υπόψη η 

έννοια της αβεβαιότητας και του κινδύνου, ενώ ο Schumpeter (1934) και ο Drucker 

(1985) συνδέουν την επιχειρηματικότητα με την καινοτομία. Συγκεκριμένα, στην 

Εξελικτική Οικονομική Θεωρία του Schumpeter – σε αντίθεση με την Κλασσική και 

Νεοκλασική Οικονομική Θεωρία της ισορροπίας – η εξέλιξη των οικονομικών 

συστημάτων είναι μια δυναμική διαδικασία, η οποία κινείται μέσω των λεγόμενων 

«νέων συνδυασμών» , δηλαδή καινοτομιών που εισάγονται είτε σε τελικά προϊόντα 

και υπηρεσίες ή σε πρώτες ύλες, είτε σε μεθόδους παραγωγής, σε άνοιγμα νέων 

αγορών ή με μια νέα μορφή οργάνωσης της επιχείρησης. Θεωρεί επομένως την 

καινοτομία ως ένα μέρος του οικονομικού συστήματος, σε αντίθεση με την 

αντιμετώπισή της από τους κλασσικούς ως ένα εξωγενές σοκ της οικονομίας. Κατά 

τον Schumpeter, «ο καθένας είναι επιχειρηματίας μόνο όταν πραγματώνει «νέους 

συνδυασμούς» και χάνει αυτόν τον χαρακτήρα μόλις η επιχείρησή του ωριμάσει και 

αφού σταθεροποιηθεί αρχίζει και αυτός, όπως άλλοι άνθρωποι, να ασχολείται με την 

καθημερινή διοίκηση της επιχείρησής του».  Ο Drucker από την πλευρά του θεωρεί 

την επιχειρηματικότητα ως ένα ειδικό χαρακτηριστικό των ατόμων ή των 

οργανισμών, ενώ η καινοτομία είναι μια λειτουργία της επιχειρηματικότητας μέσω 

της οποίας ο επιχειρηματίας είτε δημιουργεί νέους πλουτοπαραγωγικούς πόρους ή 

είτε τους ενισχύει. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι πόροι στη φύση παραμένουν «εν 

δυνάμει» δημιουργοί νέου πλούτου, έως ότου τους δοθεί αυτή  η δυνατότητα μέσω 

της εισαγωγής μιας καινοτομίας.  

Κατά το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις ΜμΕ (The European Observatory for 

SMEs, 2000), «επιχειρηματικότητα είναι μια δυναμική διαδικασία κατά την οποία τα 

άτομα σταθερά εντοπίζουν οικονομικές ευκαιρίες και τις εκμεταλλεύονται μέσα από την 

ανάπτυξη, την παραγωγή και την πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Η διαδικασία αυτή 

απαιτεί την ύπαρξη ποιοτικών ιδιοτήτων στα άτομα, όπως εμπιστοσύνη στον εαυτό 

τους, δυνατότητα και διάθεση ανάληψης κινδύνου και ένα αίσθημα προσωπικής 

δέσμευσης».  

Κατά το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας (GEM – Global 

entrepreneurship Monitor) η επιχειρηματικότητα ορίζεται ως  «κάθε προσπάθεια για 

δημιουργία μιας νέας επιχείρησης ή νέας δραστηριότητας, όπως το ελεύθερο επάγγελμα, 

η δημιουργία ενός νέου επιχειρηματικού οργανισμού ή η επέκταση ήδη υπάρχουσας 
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επιχείρησης, που γίνεται από έναν ιδιώτη, από ομάδες ιδιωτών ή από επιχειρήσεις που 

ήδη λειτουργούν.» 

2.2 Είδη  επιχειρηματικότητας 

Το GEM  λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τις ανάγκες και τις πεποιθήσεις, αλλά και 

τις διαδικασίες και τις ιδιαίτερες συνθήκες που οδηγούν ένα άτομο στο να αναλάβει 

επιχειρηματική δραστηριότητα, διαχωρίζει τον επιχειρηματία στα παρακάτω είδη: τον 

δυνητικό επιχειρηματία που προετοιμάζεται και προβαίνει σε προκαταρκτικές 

ενέργειες για μια επένδυση, τον επίδοξο και τον νέο επιχειρηματία που μόλις έχει 

ξεκινήσει την λειτουργία της επιχείρησής του και τον καθιερωμένο επιχειρηματία που 

έχει επιβιώσει στην αγορά, συνεχίζει να είναι καινοτόμος και ανταγωνιστικός και 

διοικεί μια καθιερωμένη επιχείρηση. Από το άθροισμα των νέων και των επίδοξων 

επιχειρηματιών προκύπτει ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας αρχικών 

σταδίων (ΤΕΑ) ο οποίος κατά το GEM αποτελεί τον πρωταρχικό και θεμελιώδη 

δείκτη της επιχειρηματικής δραστηριότητας μιας χώρας. 

 

Πίνακας2.1: Η επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο του GEM 

 
Πηγή: Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2010 – 2011: η «μικρή» επιχειρηματικότητα  

σε περίοδο κρίσης, GEM - ΙΟΒΕ Ιανουάριος 2012. 
 

Ένας άλλος διαχωρισμός της επιχειρηματικότητας γίνεται από τον Lester 

Thurow (2003) στα παρακάτω τρία είδη: α) την τεχνολογική επιχειρηματικότητα που 

είναι περισσότερο συνδεδεμένη με την καινοτομία, με την χρήση της τεχνολογίας και 

την δημιουργία οικονομιών έντασης γνώσης, β) την γεωγραφική επιχειρηματικότητα, 

μέσω της οποίας ήδη υπάρχοντα προϊόντα ή υπηρεσίες μεταφέρονται σε διαφορετικές 

περιοχές από τον τόπο παραγωγής τους και γ) την κοινωνιολογική 

επιχειρηματικότητα, μέσω της οποίας ανιχνεύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 



Σελίδα 71 από 124 

 

συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων και επιχειρείται η προώθηση σε αυτές 

κατάλληλα διαμορφωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών.  

Ένας επίσης σημαντικός διαχωρισμός της επιχειρηματικότητας, ο οποίος 

χρησιμοποιείται από πολλούς οικονομολόγους και οργανισμούς είναι αυτός ανάμεσα 

στην επιχειρηματικότητα ανάγκης και στην επιχειρηματικότητα ευκαιρίας  

(Κακούρης, 2010, GEM).  Η επιχειρηματικότητα ανάγκης εμφανίζεται κυρίως σε 

άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εύρεση εργασίας ή είναι δυσαρεστημένα 

από το υπάρχον εργασιακό καθεστώς ή επιδιώκουν να διατηρήσουν το εισόδημά τους 

που απειλείται με συρρίκνωση. Συνήθως συστήνουν μικρές και συνήθως 

οικογενειακές επιχειρήσεις, χωρίς ιδιαίτερο ρίσκο, κεφάλαιο, προγραμματισμό και 

κάποια διαφοροποίηση από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις. Για αυτό το λόγο η 

συμβολή τους στην  μεγέθυνση της οικονομίας είναι ελάχιστη, ενώ αποτελεί ένα 

καταφύγιο για τους ανθρώπους που πλήττονται σε περιόδους κρίσης. Αντιθέτως, οι 

επιχειρηματίες  που θεωρείται ότι προσφέρουν στην  οικονομική ανάπτυξη μιας 

χώρας ή περιοχής,  είναι  αυτοί που κινητοποιήθηκαν από μια επιχειρηματική 

ευκαιρία. Συνήθως τα κίνητρα αυτών των επιχειρηματιών είναι η εργασιακή 

ανεξαρτησία και η αύξηση του εισοδήματος τους, ενώ εκμεταλλευόμενοι ένα «κενό» 

στην αγορά, εισάγουν νέες μορφές προϊόντων ή υπηρεσιών,  τρόπου διάθεσης των 

προϊόντων, κάποιας σημαντικής διαφοροποίησης και γενικά οτιδήποτε μπορεί να 

θεωρηθεί νέο και  καινοτόμο. 

3. Η καινοτομία : Ορισμοί και είδη 

 

3.1  Ορισμοί καινοτομίας 

Η καινοτόμος δραστηριότητα των επιχειρηματιών έχει απασχολήσει πολλούς 

θεωρητικούς ήδη από τον 18ο αιώνα. Στην σημερινή εποχή της ψηφιακής 

επανάστασης και του αυξανόμενου διεθνή ανταγωνισμού, η καινοτομία αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και ίσως το σημαντικότερο εργαλείο 

όχι μόνο για την δημιουργία μιας επιχείρησης, αλλά κυρίως για την διατήρησή της 

και την ανάπτυξη της σε σχέση με τον ανταγωνισμό.  

Ο Jean- Batiste Say περίπου στα 1800 διατύπωσε το απόφθεγμα «η καινοτομία 

είναι ένα νέος τρόπος να κάνει κάποιος κάτι» (Βικιπαίδεια) 

Ο πατέρας της Εξελικτικής Οικονομικής Θεωρίας που συνδέει την καινοτομία με 

την επιχειρηματικότητα, ο Joseph Schumpeter, στα έργα του: «Η αστάθεια του 

Καπιταλισμού» το 1928,  «Η θεωρία της οικονομικής ανάπτυξης» το 1934 και 
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«Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός και Δημοκρατία» το 1942, δίνει περιεκτικές ερμηνείες 

των σχετικών όρων καθώς και των διαδικασιών και παραγόντων που επιφέρουν την 

οικονομική ανάπτυξη. Όπως προαναφέρθηκε, κατά τον Schumpeter τα οικονομικά 

συστήματα εξελίσσονται μέσα από την εφαρμογή των «νέων συνδυασμών», δηλαδή 

καινοτομιών που εισάγονται με τις ακόλουθες πέντε περιπτώσεις: α) σε τελικά 

προϊόντα και υπηρεσίες, β) σε πρώτες ύλες ή ημικατεργασμένα αγαθά, γ) σε 

μεθόδους παραγωγής, δ) σε άνοιγμα νέων αγορών, ε) με μια νέα μορφή οργάνωσης 

της επιχείρησης, με αποκλειστικό σκοπό την εμπορική τους αξιοποίηση (OSLO, 

2005, p 29). Επιπλέον, υποστήριξε ότι η καινοτομία είναι στην ουσία το  κύριο μέσο  

των επιχειρήσεων για να κινηθούν από την πλήρως ανταγωνιστική αγορά, όπου τα 

κέρδη είναι μηδαμινά, προς το ολιγοπώλιο και στη συνέχεια στο μονοπώλιο, όπου τα 

κέρδη είναι τα μέγιστα. Επομένως, ο επιχειρηματίας οργανώνει τους παραγωγικούς 

του συντελεστές με καινοτόμους  τρόπους  ώστε να ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές 

του και να πετυχαίνει κέρδη. Αν και η οπτική του Schumpeter δεν συναντάται πολύ 

στην οικονομική θεωρία, καθώς έως και σήμερα ακολουθεί την νεοκλασική 

προσέγγιση, παρόλα αυτά, οι διαπιστώσεις σχετικά με την επιχειρηματικότητα της 

καινοτομίας αποτέλεσαν την βάση για την μετέπειτα μελέτη  και εξέλιξη της έρευνας 

του αντικειμένου (Πιπερόπουλος, 2008).  

Μια παρόμοια και αρκετά περιεκτική ερμηνεία της καινοτομίας έρχεται από τον 

Kjell Nordstrom, σύμφωνα με την οποία «καινοτομία είναι να μην ακολουθείς την 

μέση οδό. Η καινοτομία είναι μια αξία που δεν απειλείται, γιατί στηρίζεται στην 

υπεροχή της οργάνωσης, στους ανθρώπους και στη δημιουργικότητα». 

Ο Drucker το 1985 αναφέρει ότι η καινοτομία βρίσκεται στην καρδιά της 

επιχειρηματικότητας και αποτελεί την προσπάθεια να δημιουργηθεί σκόπιμη, 

εστιασμένη, αλλαγή στην οικονομική ή κοινωνική δυνατότητα μιας επιχείρησης.  

Σύμφωνα με έκθεση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) το 

2006, «καινοτομία είναι μια μεθοδευμένη και συστηματική προσπάθεια δημιουργίας 

και υλοποίησης στην πράξη μιας εστιασμένης αλλαγής στις οικονομικές και κοινωνικές 

δυνατότητες μιας επιχείρησης». Στην ουσία μιλάμε για οποιουσδήποτε νέους 

συνδυασμούς  δεδομένων ή πρακτικών που δημιουργούν τέτοιες σχέσεις με τους 

εμπλεκόμενους φορείς με την επιχείρηση, ώστε να αποκτάται συγκριτικό 

πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές.  

Τέλος, στο τελευταίο εγχειρίδιο του Oslo (OSLO, 2005, p 46) ο ΟΟΣΑ δίνει την 

παρακάτω ερμηνεία: «καινοτομία είναι η εφαρμογή ενός νέου ή υπάρχοντος αλλά 

σημαντικά αναβαθμισμένου προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας), ή διαδικασίας ή μεθόδου 
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εμπορικής εκμετάλλευσης (marketing method), ή μιας νέας μεθόδου οργάνωσης της 

επιχείρησης στην εμπορική της πρακτική, στην οργάνωση της εταιρίας ή στις 

εξωτερικές της σχέσεις».  Επίσης στο ίδιο εγχειρίδιο (OSLO, 2005, p 16) αναγράφεται 

η σημαντικότητα της καινοτομίας όχι μόνο στον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και 

στην δημόσια διοίκηση και ιδίως σε τομείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση, καθώς και 

σε τομείς που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις. Επίσης, τονίζεται η σημαντικότητα της 

καινοτομίας και στον τομέα των υπηρεσιών, καθώς και η αναγνώριση της 

συνεισφοράς  των υπηρεσιών στην ανάπτυξη της οικονομίας. Συγκεκριμένα, ο 

κλάδος των υπηρεσιών μπορεί να περιλαμβάνει υπηρεσίες που αφορούν αγαθά, όπως 

μεταφορές και logistics, υπηρεσίες που αφορούν πληροφόρηση, όπως τα call center 

των επιχειρήσεων, υπηρεσίες που αφορούν τους πολίτες , όπως της υγείας και 

υπηρεσίες που παράγουν τη γνώση. Λόγω της πολυμορφίας των υπηρεσιών και της 

έντονης συμμετοχής τους στην αλυσίδα αξίας των τελικών αγαθών, η εισαγωγή 

καινοτομιών στις υπηρεσίες προκαλεί πολλαπλάσια αποτελέσματα.   

 

3.2 Είδη καινοτομίας 

Με βάση τον  ορισμό του τελευταίου εγχειριδίου το Oslo (OSLO,2005) 

διακρίνονται τέσσερα είδη καινοτομίας (Κακούρης, 2010) : 

 Καινοτομία προϊόντος: ένα νέο ή σημαντικά αναβαθμισμένο προϊόν έρχεται 

στην  αγορά και διαφέρει από τα υπάρχοντα προϊόντα είτε γιατί περιέχει νέα γνώση, 

είτε γιατί αφορά νέα τεχνολογία. 

 Καινοτομία διαδικασίας: μια νέα ή σημαντικά  αναβαθμισμένη διαδικασία 

παραγωγής ή διανομής ενός προϊόντος χρησιμοποιείται εμπορικά, ώστε να 

παρακαμφθούν εμπόδια που σχετίζονται με αυτές τις διαδικασίες.  

 Εμπορική καινοτομία: εφαρμόζεται μια νέα ή σημαντικά αναβαθμισμένη 

μέθοδος marketing σε μια επιχείρηση και αφορά σε όλα τα στοιχεία του marketing 

mix, δηλαδή, στο σχεδιασμό του προϊόντος, στη συσκευασία του, στην αποθήκευση 

και διανομή του , στη διαφήμιση και στην τιμολόγηση του.  

 Οργανωσιακή καινοτομία: μια επιχείρηση εφαρμόζει μια νέα ή σημαντικά 

αναβαθμισμένη οργάνωση της εμπορικής της πρακτικής, της δομής της εταιρίας ή 

στο πώς χειρίζεται τις εξωτερικές της σχέσεις με άλλους οργανισμούς και 

επιχειρήσεις. Παραδείγματα τέτοιων πρακτικών είναι η εκχώρηση αποκλειστικής 

διανομής, οι δικαιοδοσίες (franchising), η ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, η 

αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, οι συνεργασίες με ενώσεις ή ερευνητικούς φορείς. 
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Πέραν των παραπάνω τεσσάρων ειδών καινοτομίας που προκύπτουν από τον 

ΟΟΣΑ, διακρίνονται και κάποια επιπλέον είδη που παρατηρούνται στο σημερινό 

επιχειρηματικό γίγνεσθαι:   

 Ριζοσπαστική καινοτομία: έχει τις ρίζες της στον Schumpeter και αναφέρεται 

σε οποιονδήποτε επιχειρηματικό νεωτερισμό που επιφέρει μεγάλης κλίμακας αλλαγές 

στην επιχείρηση και το περιβάλλον της. Συνήθως αφορά μια εντελώς καινούρια 

σύλληψη ή ιδέα, η οποία εισέρχεται στην αγορά και προκαλεί το λεγόμενο 

«τεχνολογικό άλμα», δηλαδή, μετασχηματίζει την υπάρχουσα αγορά ή δημιουργεί 

μια νέα. Η ριζοσπαστική καινοτομία δεν επέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, για 

αυτό και χαρακτηρίζεται επίσης ως «ασυνεχής καινοτομία», ενώ παράγεται συχνά 

στους χώρους των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων. 

 Σταδιακή ή οριακή καινοτομία : σε αντίθεση με την ριζοσπαστική, προσφέρει 

συνεχείς μικρές βελτιώσεις στα προϊόντα ή τις διαδικασίες, οι οποίες με τη σειρά τους 

προσδίδουν επιπλέον αξία στο τελικό προϊόν. Προκύπτουν από την υπάρχουσα 

γνώση και είναι η πιο συχνή μορφή καινοτομίας που εισάγουν οι επιχειρήσεις. Για 

αυτό το λόγο και δεν απαιτεί ιδιαίτερη επένδυση κεφαλαίων, ούτε όμως αποφέρει 

μεγάλα οικονομικά αποτελέσματα. Η διαφορά της με την ριζοσπαστική καινοτομία 

έγκειται στην τεχνολογία που εισάγει στην αγορά. 

 Διαταρακτική καινοτομία: εισήχθη από τον Christensen το 1997, αφορά 

προϊόντα χαμηλότερης αποτελεσματικότητας από τα ήδη υπάρχοντα στην αγορά και 

εστιάζει σε ένα μέρος του συνόλου της αγοράς που περιλαμβάνει καταναλωτές που 

αρκούνται σε φθηνότερη και χαμηλότερης ποιότητας τεχνολογία. Πολλές μικρές 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τέτοιου είδους στρατηγική για να εισέλθουν στον κλάδο , 

να κερδίσουν ένα μερίδιο της αγοράς και στην συνέχεια με μικρές βελτιώσεις που 

προέρχονται από τα αρχικά τους έσοδα, να ικανοποιούν και περισσότερο 

απαιτητικούς πελάτες. Ένα είδος της διαταρακτικής καινοτομίας είναι η καταλυτική 

καινοτομία, η οποία δημιουργεί συστημική κοινωνική αλλαγή συχνά σε εθνικό 

επίπεδο (Κακούρης, 2010) και συναντάται σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η υγεία και 

η δανειοδότηση. Για παράδειγμα, η παροχή παρωχημένων αγωγών σε ασθενείς σε 

κλινικές των ΗΠΑ με μικρότερο κόστος ή η εξ αποστάσεως παροχή μαθημάτων με 

μικρότερο κόστος.  

 Συντηρητική καινοτομία: είναι η καινοτομία που δεν διαταράσσει την αγορά, 

δηλαδή, αφορά σε συνεχείς βελτιώσεις του ίδιου προϊόντος κα αφορά το ίδιο 

καταναλωτικό κοινό με αυτό της υπάρχουσας τεχνολογίας. Η διαφορά της με την 
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διαταρακτική καινοτομία έγκειται στο κοινό στο οποίο απευθύνεται το καινοτόμο 

προϊόν.  

 

4. Οι στόχοι της καινοτομίας, οι παράγοντες που ευνοούν την καινοτομία και 

οι παράγοντες που την εμποδίζουν 

 

4.1 Οι στόχοι της καινοτομίας 

Σύμφωνα με το εγχειρίδιο του OSLO (2000), οι λόγοι για τους οποίους μια 

επιχείρηση εμπλέκεται σε καινοτομικές δραστηριότητες είναι κατά κανόνα 

οικονομικής φύσεως και αφορούν: 

 την αντικατάσταση ξεπερασμένων προϊόντων 

 την διεύρυνση του συνόλου των παραγόμενων προϊόντων εντός η εκτός του 

βασικού πλαισίου παραγωγής  

 η ανάπτυξη φιλικότερων προς το περιβάλλον προϊόντων 

 η διατήρηση του ήδη υπάρχοντος μεριδίου αγοράς ή η αύξησή του 

 το άνοιγμα νέων αγορών στο εξωτερικό ή σε νέες ομάδες στόχους του 

εσωτερικού  

 η βελτίωση της ευελιξίας της παραγωγής 

 η επίτευξη χαμηλότερου κόστους παραγωγής μέσω  της μείωσης του 

εργατικού κόστους, του χρόνου παραγωγής, της κατανάλωσης ενέργειας, των 

μηδενικών λαθών, κλπ 

 η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων  

 η βελτίωση των συνθηκών εργασίας 

 η μείωση των ζημιών στο περιβάλλον 

 

4.2 Οι παράγοντες που ευνοούν την καινοτομία 

Σύμφωνα με το ίδιο εγχειρίδιο, οι παράγοντες που ευνοούν της παραγωγή 

καινοτομίας στο επιχειρηματικό περιβάλλον, έχουν να κάνουν με πιθανές 

πληροφορίες που αντλούνται από τις επιχειρήσεις και χρησιμοποιούνται 

εποικοδομητικά, με σκοπό την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Οι πηγές 

πληροφόρησης των καινοτομιών διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:  
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 Εσωτερικές πηγές πληροφόρησης, δηλαδή τις πηγές που βρίσκονται στο 

εσωτερικό της επιχείρησης και συνήθως προέρχονται από την 

ενδοεπιχειρησιακή έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, το μάρκετινγκ, την 

παραγωγή και αφορούν την διαπίστωση μιας λειτουργικής ανάγκης, ή την 

διαπίστωση μιας αναπάντεχης επιτυχίας ή αποτυχίας.  

 Εξωτερικές πηγές, δηλαδή τις σχετιζόμενες με την αγορά ή το εμπόριο και 

μπορεί να προέρχονται από τους ανταγωνιστές, από προμήθεια 

ενσωματωμένης ή μη ενσωματωμένης τεχνολογίας, από συζητήσεις με 

πελάτες ή και προμηθευτές, από διάφορες εταιρείες συμβούλων, οι οποίες θα 

αφορούν αλλαγές σε δημογραφικά χαρακτηριστικά, σε τεχνολογικές εξελίξεις, 

και σε νέα γνώση.  

 Εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα, και πιο συγκεκριμένα από διάφορα 

ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και από κρατικά ή και από ιδιωτικά 

ερευνητικά κέντρα.  

 Γενικά διαθέσιμες πληροφορίες, που μπορούν να τεθούν στον καθένα και 

προέρχονται είτε από δημοσιεύσεις ευρεσιτεχνιών είτε από επαγγελματικά 

συνέδρια, συναντήσεις και περιοδικά είτε από διάφορες εμπορικές και 

επαγγελματικές εκθέσεις.  

 

4.3 Οι παράγοντες που εμποδίζουν την καινοτομία 

Σε αντίθετη περίπτωση, συχνά δημιουργούνται φραγμοί στη δημιουργία 

καινοτόμας δραστηριότητας, οι οποίοι μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις 

κατηγορίες: 

 

 Οικονομικοί παράγοντες: εντοπισμός υπερβολικά μεγάλου κινδύνου, 

υπερβολικά μεγάλο κόστος, έλλειψη κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης , 

μεγάλη περίοδος απόσβεσης της καινοτομίας.  

  Παράγοντες σχετικοί με την επιχείρηση: ανεπαρκές δυναμικό καινοτομίας 

(Ε&Α, σχεδιασμός, κ.λπ.), έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, ελλιπής 

πληροφόρηση σε θέματα τεχνολογίας, ελλιπής πληροφόρηση σε θέματα 

αγοράς, δυσκολία ελέγχου του κόστους της καινοτομίας, ενδοεπιχειρησιακή 

αντίσταση στην αλλαγή, ανεπαρκείς υπηρεσίες τρίτων, έλλειψη ευκαιριών 

συνεργασίας. 

 Άλλοι λόγοι: έλλειψη ευκαιριών για ανάπτυξη τεχνολογίας, έλλειψη 

υποδομής, καμία ανάγκη καινοτομίας, λόγω προηγούμενης εφαρμογής, 
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καινοτομιών αδυναμίες του νομικού πλαισίου πνευματικών δικαιωμάτων, 

νομοθεσία, νόρμες, κανονισμοί, πρότυπα, φορολογία, χαμηλή ανταπόκριση 

της πελατείας στα νέα προϊόντα και διαδικασίες 

 

5. Η έννοια των «συστημάτων καινοτομίας» 

Η έννοια των συστημάτων καινοτομίας έγκειται στο γεγονός ότι η παραγωγή 

καινοτομίας δεν αποτελεί μια μεμονωμένη ενέργεια από μια επιχείρηση, αλλά είναι 

το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης διαφόρων θεσμών, φορέων και παραγόντων που 

βρίσκονται στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους.  

Στην σύγχρονη θεωρία της καινοτομίας επικρατεί η άποψη ότι η προσέγγιση του 

συστήματος της καινοτομίας είναι περισσότερο ρεαλιστική από την θεώρηση της 

μεμονωμένης καινοτομίας ως ένα απλό γραμμικό σύστημα που περιλαμβάνει 

τέσσερα στάδια  καινοτομικής δραστηριότητας : εφεύρεση → καινοτομία → 

σχεδιασμός → διάχυση. Η συστημική προσέγγιση της καινοτομίας έχει τις ρίζες της 

στο «αλυσιδωτό μοντέλο» των Kline & Rosenberg (1986) το οποίο αποδίδει μεν στις 

επιχειρήσεις την κεντρική θέση στην διαδικασία της καινοτομίας, αλλά τονίζει και τις 

αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα διαφορετικά στάδια παραγωγής καινοτομίας και στο 

τεχνολογικό σύστημα που επικρατεί στην αγορά.  

Ένας πρώτος ορισμός δόθηκε από τον Freeman (1987), σύμφωνα με τον οποίο 

σύστημα καινοτομίας είναι «το δίκτυο των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων των 

οποίων οι δραστηριότητες και αλληλεπιδράσεις δημιουργούν, εισάγουν, τροποποιούν 

και διαχέουν νέες τεχνολογίες».  

Στην συνέχεια ο Lundvall (1992) το χαρακτήρισε ως «τα στοιχεία και οι σχέσεις 

που αλληλεπιδρούν στην παραγωγή, στη διάχυση και στη χρήση νέας και οικονομικά 

χρήσιμης γνώσης και τα οποία προσδιορίζονται εντός των συνόρων ενός εθνικού 

κράτους».  

Παρομοίως, κατά τους  Nelson & Rosenberg (1993) «η έννοια του συστήματος 

περιλαμβάνει το σύνολο των θεσμών των οποίων οι αλληλεπιδράσεις καθορίζουν την 

καινοτόμο επίδοση των εγχώριων εταιριών». 

Στην συνέχεια ο Edquist (1997) όρισε το σύστημα καινοτομίας ως «το σύνολο 

των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών, οργανωτικών, θεσμικών και άλλων 

παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη, τη διάχυση και τη χρήση των 

καινοτομιών». Σε αντίθεση όμως με τους Lundvall, Nelson και Rosenberg, θεωρεί ότι 

ο γεωγραφικός περιορισμός που προσδίδεται στους ορισμούς τους για το σύστημα 
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καινοτομίας και η ταύτιση του με το εθνικό σύστημα καινοτομίας είναι λανθασμένος. 

Για τον Edquist η έννοια αυτή είναι πλατιά. Ένα σύστημα καινοτομίας μπορεί να 

είναι υπερεθνικό, μπορεί να περιλαμβάνει μια από τις γεωγραφικές περιφέρειες μιας 

χώρας, αλλά και πέρα από την γεωγραφική διάσταση, μπορεί να αφορά 

συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς όπου χρησιμοποιείται μια κοινή τεχνολογία.  

Επομένως, προκειμένου να μελετηθεί η καινοτομία στα πλαίσια μιας επιχείρησης 

ή μιας συστάδας επιχειρήσεων, σε μια γεωγραφική περιοχή ή στο σύνολο της χώρας, 

σε σύγκριση με γειτονικές χώρες ή παγκοσμίως, χρειάζεται να εξετάζουμε τις 

διαφορετικές πτυχές του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος που διατηρούν 

αμφίδρομη σχέση με το υπό εξέταση αντικείμενο. Στο ίδιο πλαίσιο, προκειμένου να 

εξεταστεί η ανταγωνιστικότητα μιας  οικονομίας, αλλά και τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα συγκεκριμένων επιχειρήσεων και κλάδων αυτής, θα πρέπει να 

διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους διαχέεται η γνώση στο οικονομικό σύστημα, 

καθώς και οι τρόποι με τους οποίους επιδρούν στο περιβάλλον των επιχειρήσεων οι 

τοπικοί φορείς, τα ιδρύματα και οι κυβερνήσεις.  

Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και ανακεφαλαιώνονται στο παρακάτω:  

«Τελευταία, η πολιτική της καινοτομίας εξελίσσεται ως κράμα της επιστημονικής-

τεχνολογικής και βιομηχανικής πολιτικής. Η εμφάνισή της σηματοδοτεί το γεγονός ότι 

αναγνωρίζουμε, όλο και περισσότερο, ότι η γνώση, σε όλες τις μορφές της, παίζει 

κυρίαρχο ρόλο στην οικονομική πρόοδο, ότι η καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο της 

οικονομίας “εντάσεως γνώσης”, και κυρίως ότι πρόκειται για φαινόμενο πιο 

πολύπλοκο και συστημικό από ότι πιστεύαμε μέχρι τώρα. Οι συστημικές προσεγγίσεις 

της καινοτομίας μετατοπίζουν το κέντρο βάρους της πολιτικής προς μία αντίληψη που 

δίνει έμφαση στις θεσμικές μετατροπές, προσβλέποντας σε αλληλεπιδρώσες διαδικασίες 

τόσο σχετικά με την παραγωγή της γνώσης, όσο και σχετικά με τη διάχυση και την 

εφαρμογή της. Ο όρος Εθνικό Σύστημα Καινοτομίας - ΕΣΚ (National System of 

Innovation - NSI) έχει πλαστεί ακριβώς για να περιγράψει το σύνολο των θεσμών και 

τη διακίνηση της γνώσης».(Oslo, 2000, κεφ.1, σελ.4) 
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6. Η έννοια «συστάδων επιχειρήσεων» (clusters) και των «δικτύων 

επιχειρήσεων»  

 

6.1   Οι συστάδες επιχειρήσεων (clusters) 

Οι πρώτες προσεγγίσεις των συστάδων επιχειρήσεων βρίσκονται στην  θεωρία 

του Marshall και αργότερα στην μαρξική θεωρία της «συσσώρευσης», παρόλα αυτά, 

μια ουσιαστικότερη αναφορά του πεδίου αυτού βρίσκεται σε θεωρητικές μελέτες των 

περιφερειακών συστημάτων παραγωγής της δεκαετίας του 1970. (Ivanovic et al, 

2010). Αν και δεν είναι μια νέα έννοια  για την οικονομική θεωρία, η εφαρμογή των 

μοντέλων «ομαδοποίησης» στην σύγχρονη οικονομία είναι κυρίως το αποτέλεσμα 

της έρευνας του Michael E. Porter, ο οποίος το 1998, δίνει έναν ορισμό των 

συστάδων επιχειρήσεων: «τα clusters είναι γεωγραφικές συγκεντρώσεις 

διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων και ιδρυμάτων σε ένα συγκεκριμένο τομέα, συνδέονται 

με κοινές δράσεις και τις συμπληρωματικότητες». Ό Porter τονίζει ότι η παραγωγή θα 

πρέπει να θεωρηθεί ως ένα σύστημα συγγενών φορέων και επιχειρήσεων, που 

συνεργάζονται για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  

Στην σύγχρονή τους μορφή είναι ομάδες ανεξάρτητων επιχειρήσεων, που 

ανταγωνίζονται ή συνεργάζονται μεταξύ τους, είναι συνήθως γεωγραφικά 

συγκεντρωμένες σε μια περιοχή, είναι εξειδικευμένες σε έναν κλάδο/τομέα και 

απολαμβάνουν κοινή χρήση υποδομών, logistics, υποστηρικτικών υπηρεσιών από 

ινστιτούτα, επιμελητήρια, κυβερνητικούς οργανισμούς, χρηματοδότες, κλπ., σε 

οριζόντια μορφή. Συχνά έχουν κοινή πρόσβαση σε πόρους, όπως πρώτες ύλες, 

εξειδικευμένο προσωπικό, πρόσβαση σε αγορές κεφαλαίου, και απολαμβάνουν την 

άμεση και έγκαιρη πληροφόρηση για τις εξελίξεις στο οικονομικό γίγνεσθαι, που 

συντελούν στην μείωση του κόστους παραγωγής, στην αποτελεσματικότερη 

λειτουργία, σε καλύτερα επίπεδα εξυπηρέτησης και σε αύξηση της προστιθέμενης 

αξίας των προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις αυτές 

αλληλεπιδρούν για την επίτευξη κοινών στρατηγικών με ισότιμο τρόπο. Αποτέλεσμα 

των συνεργασιών αυτών είναι και η ανταλλαγή γνώσης που διευρύνει τους ορίζοντές 

τους και υποκινεί την καινοτομία και τον σχηματισμό νέων επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. Οι συστάδες σε περιφερειακό επίπεδο μπορούν να στοχεύουν στην 

ανάδειξη περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτημάτων, όπως τα τοπικά προϊόντα, οι 

τουριστικές και πολιτιστικές διαδρομές (ΕΟΜΕΧ, 2009).  
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Πηγή: Sölvell Ö., Clusters – Banking Evolutionary and Constructive Forces, 2nded. 
Danagards Grafiska, Ödeshög,  January 2009, p16. 

 

Στις συστάδες, όπως προαναφέρθηκε,  εκτός από τις επιχειρήσεις – εταίρους, που 

ονομάζονται και «επιχειρήσεις κορμού», συμμετέχουν και υποστηρικτικές 

επιχειρήσεις και φορείς, όπως ενώσεις βιομηχανιών και επαγγελματικά επιμελητήρια, 

τεχνολογικά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια, προμηθευτές και 

πελάτες,  κυβερνητικοί οργανισμοί, χρηματοδοτικοί φορείς, επίσημα και ανεπίσημα 

δίκτυα/δικτυομεσίτες, ΜΜΕ, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες οριζόντιου χαρακτήρα 

προς τους εταίρους της συστάδας. 

Στον  παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται εν συντομία  οι στόχοι που  

επιτυγχάνονται μέσα από την λειτουργία των συστάδων επιχειρήσεων, καθώς και οι 

συγκεκριμένες δραστηριότητες μέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι στόχοι.  

Έτσι οι ανθρώπινοι πόροι αναβαθμίζονται μέσα από την ενίσχυση των διαθέσιμων 

δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού, με εργαλεία την επαγγελματική κατάρτιση 

και  την εκπαίδευση της διοίκησης σε στοχευόμενες ομάδες ανθρώπων. Συχνά 

προσελκύεται και εκπαιδεύεται κατάλληλα ένας αριθμός μαθητών έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί η μελλοντική προμήθεια ενός ειδικευμένου εργατικού δυναμικού ή το 

ήδη υπάρχον προσωπικό καταρτίζεται  συνεχώς και αναβαθμίζεται η συνεισφορά του 

στις δραστηριότητες του cluster. 



Σελίδα 81 από 124 

 

Ο στόχος της επέκτασης του cluster επιχειρεί να αυξήσει τον αριθμό των 

επιχειρήσεων του, είτε με δημιουργία νεοσύστατων επιχειρήσεων μέσα στις 

θερμοκοιτίδες  που διαθέτει, είτε από την έλξη ξένων επενδύσεων στην περιοχή.  

Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων επιτυγχάνεται μέσα από την άμεση παροχή γενικών 

υπηρεσιών προς τα διάφορα τμήματα των επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα την 

προώθηση των εξαγωγών και την διεθνοποίηση. 

 

Πίνακας6.1 : Στόχοι και δραστηριότητες των επιχειρηματικών συστάδων 

 

Πηγή: Innovation Clusters in Europe: A statistical analysis and overview of current policy 

support, European Commission, DG Enterprise & Industry Report 

 

Η εμπορική συνεργασία που επιτυγχάνεται μέσω της διοργάνωσης και συμμετοχής 

σε διάφορες δραστηριότητες, συνεστιάσεις και συνέδρια, βοηθά τις επιχειρήσεις να 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να συνεργάζονται για το κοινό συμφέρον, όπως για 

παράδειγμα με την από κοινού αγορά κάποιων πρώτων υλών ή την από κοινού  

χρήση ενός καναλιού διανομής. 

Οι στόχοι της Ε&Α  προωθούν την καινοτομία προϊόντων, υπηρεσιών και 

διαδικασιών, μέσα από την εμπορευματοποίηση της ακαδημαϊκής έρευνας. Γενικά 

υπάρχουν δύο προσεγγίσεις της καινοτομίας: η μια αναφέρεται στην ενίσχυση της 

συνεργασίας των επιχειρήσεων και η άλλη στην ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα 

στον επιχειρηματικό  και στον ακαδημαϊκό τομέα, προκείμενου να καταστούν 

εμπορεύσιμες οι καινοτόμες ιδέες.  
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Τέλος, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σχετίζεται με οτιδήποτε 

βρίσκεται εκτός των επιχειρήσεων. Δηλαδή, μέσα από την βελτίωση του νομικού και 

θεσμικού πλαισίου, την βελτίωση των τεχνικών υποδομών του περιβάλλοντος χώρου 

και της διασύνδεσης με τις ευρύτερες περιοχές, και με την χρήση του κατάλληλου 

branding επιτυγχάνεται μια γενικότερη αναβάθμιση των συνθηκών λειτουργίας των 

επιχειρήσεων – μελών.  

Τα δυνητικά οφέλη για μια επιχείρηση που θα εισχωρήσει σε μια συστάδα 

μπορούν να ομαδοποιηθούν στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 6.2: οφέλη που δημιουργούνται από μια συστάδα επιχειρήσεων 

ΠΙΘΑΝΑ ΟΦΕΛΗ ΛΟΓΟΙ 

Μείωση του ρίσκου και 

της αβεβαιότητας 

Με την δημιουργία κοινών και συλλογικών τεχνικών 

δεξιοτήτων, τη  λήψη πληροφοριών από την αγορά, τη χρήση 

εξειδικευμένου προσωπικού και πηγών χρηματοδότησης, 

μπορούν να είναι περισσότερο προετοιμασμένοι για να 

αντιμετωπίσουν απρόοπτα γεγονότα. 

Αποκλεισμός ή συν-

ανταγωνισμός 

Η πρόσβαση των ανταγωνιστών σε στρατηγικούς πόρους 

περιορίζεται είτε γιατί αυξάνεται η δύναμη  των επιχειρήσεων 

της συστάδας, είτε γιατί οι ίδιοι εντάσσονται σε αυτή. 

Δημιουργία 

οικονομικών κλίμακας : 

( το AC ↓ όσο η Q ↑) 

Μειώνεται το μοναδιαίο κόστος, αυξάνεται η λειτουργική 

αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων και αυξάνεται η 

διαπραγματευτική τους δύναμη με μεσάζοντες.  

Δημιουργία οικονομιών 

σκοπού: 

( το ΤC δύο προϊόντων ‹ 

την  παραγωγή των δύο 

προϊόντων ξεχωριστά) 

Το πνεύμα συνεργασίας επιτρέπει την μεγαλύτερη διάχυση 

της εξειδίκευσης. Υπάρχει περισσότερος χώρος για την 

ύπαρξη και λειτουργία σε φωλεές της αγοράς, λόγω του 

μειωμένου εσωτερικού ανταγωνισμού στο cluster. 

Μεγαλύτερος έλεγχος 

της αγοράς 

Οι εταιρίες που εντάσσονται σε συστάδες μπορούν να 

διεισδύουν ευκολότερα σε μεγαλύτερες αγορές. 

Ανάπτυξη της γνώσης 

γύρω από την 

τεχνολογία και την 

οργανωσιακή διοίκηση 

Η κυκλοφορία της γνώσης προωθεί την διάχυση της 

τεχνολογίας και των νέων τεχνικών λειτουργίας της 

επιχείρησης. 

Ενίσχυση της εικόνας 

της επιχείρησης 

Οι «μάρκες» ενισχύονται σε επίπεδο επιχείρησης και σε 

επίπεδο προορισμού, τόσο προς τους πελάτες, όσο και ως  
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προς τους προμηθευτές. 

Ανάπτυξη της 

επιχείρησης σε όρους 

ποιότητας και 

αποδοτικότητας 

Η συνεργασία δημιουργεί έναν υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των 

μελών – επιχειρήσεων, μέσω του οποίου βελτιώνονται τόσο η 

ποιότητα των προϊόντων, όσο και οι  διοικητικές δεξιότητες. 

Προϋποθέσεις για 

αποτελεσματική δράση 

του marketing   

Δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική δράση για την 

εμπορία σε μια περιοχή αν δεν υποστηρίζεται από ένα 

ολοκληρωμένο και συντονισμένο σύστημα τροφοδοσίας.   

Δημιουργία συνεργιών Οι συνεργασίες και η κατανομή των λειτουργιών επιτρέπουν 

την δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, ανανεώνουν την 

παραγωγική διαδικασία και δίνουν ζωή σε νέες δημιουργικές 

ικανότητες. 

Θετικές επιπτώσεις 

στην οικονομία σε 

περιφερειακό επίπεδο  

Η έντονη αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ των 

επιχειρήσεων που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους και 

δραστηριότητες, ευνοούν την πολύπλευρη ανάπτυξη της 

περιοχής.  

Πηγή: Machiavelli, A., 2001. Prema Nordin, Sara: Tourism Clustering & Innovation: Paths 
to Economic Growth & Development, European Tourism Research Institute, Mid-Sweden 
University, Östersund, Sweden, p. 27-28 

 

 

6.2 Τα δίκτυα επιχειρήσεων  

Με τον όρο «δίκτυα» επιχειρήσεων αναφερόμαστε σε συνεργασίες τριών 

τουλάχιστον επιχειρήσεων, με στόχο την υλοποίηση πολύπλοκων ενεργειών που 

αυτόνομα η κάθε μία δεν μπορεί να υλοποιήσει (π.χ. δίκτυο R&D), καθώς δεν 

διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία ή τους πόρους (κεφάλαια, χρόνος, διαθέσιμο 

ανθρώπινο δυναμικό) που απαιτούνται. Οι επιχειρήσεις που συνασπίζουν δίκτυα 

υπογράφουν συμβάσεις μεταξύ τους, στις οποίες προσδιορίζονται σαφώς οι σχέσεις 

μεταξύ τους, ο στόχος αλλά και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Συχνά, τα δίκτυα 

είναι το πρώτο βήμα για τη δημιουργία συστάδων, αλλά δεν αποτελούν εκ προοιμίου 

συστάδα. (ΕΟΜΕΧ, 2009, p 9). 

Σε αντίθεση με τις συστάδες, ο  αριθμός μελών που εισέρχονται στο δίκτυο, καθώς 

και ο χρονικός ορίζοντας της συνεργασίας είναι συγκεκριμένα. Οι δράσεις είναι 

εξαρχής καθορισμένες και κυρίως αφορούν ενέργειες που από μόνες τους οι 

επιχειρήσεις δεν μπορούν να υλοποιήσουν, όπως για παράδειγμα συνεργασία στο 

τμήμα R&D για ένα την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος και για το οποίο το κόστος 
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είναι απαγορευτικό. Επίσης, στις συστάδες συμμετέχουν μαζί με τις επιχειρήσεις  και 

«τρίτοι» φορείς, οι οποίοι λειτουργούν υποστηρικτικά, ενώ στα δίκτυα συμμετέχουν 

αυστηρά οι επιχειρήσεις – μέλη. Στα δίκτυα οι σχέσεις μεταξύ των μελών είναι 

αυστηρά ιεραρχημένες ανάλογα με την εξειδίκευση και συνεισφορά τους, ενώ  η 

συμμετοχή των μελών στα clusters  είναι ισότιμη.  

 

6.3 Τα cluster στον διεθνή χώρο 

 

Τα πρώτα επιτυχημένα cluster εμφανίστηκαν στην δεκαετία του 1970 στην 

βόρεια Ιταλία και στη Silicon Valley, δίνοντας το έναυσμα για έρευνα από τους 

ακαδημαϊκούς και για χάραξη στρατηγικής από τις κυβερνήσεις. Κατά την δεκαετία 

του 1990, οι επιχειρηματικές συστάδες βρισκόταν στην κύρια ατζέντα πολιτικών των 

κρατών και αποτέλεσαν ένα καλό εργαλείο για την προώθηση της 

ανταγωνιστικότητας, την υποκίνηση, την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη 

που συνδέεται με την δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα 

χωρών που έχουν δημιουργήσει πετυχημένες και μακρόβιες επιχειρηματικές 

συστάδες τις τελευταίες δεκαετίες. Ενδεικτικά αναφέρονται to γνωστό Hollywood , 

τα wine clusters που λειτουργούν στις 17 διοικητικές πολιτείες της  Καλιφόρνια, 

υποστηρίζοντας την αμπελοκαλλιέργεια και την οινοποιία της περιοχής, μέσα από 

προώθηση τους στον τουρισμό και στον κλάδο των τροφίμων. Επίσης, τα cluster  των 

πολύ μικρών επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν σε περιοχές της Ιταλίας, και 

στόχευσαν στην διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη  της βιομηχανίας ένδυσης και  

υπόδησης, κατακτώντας διεθνείς αγορές λόγω της υψηλής ποιότητάς τους και της 

φινέτσας τους.   

Η μέχρι και σήμερα πετυχημένη πορεία των cluster αποτυπώνεται στους 

παρακάτω δύο χάρτες. Στον πρώτο παρουσιάζεται όχι το σύνολο των 

επιχειρηματικών συστάδων που έχουν λειτουργούν στις ΗΠΑ, αλλά ένα μέρος από 

αυτές που χρηματοδοτούνται από τον U.S. Small Business Administration (SBA) και  

καλύπτουν ποικιλία βιομηχανικών κλάδων, που κυμαίνονται από την ενέργεια και τις 

κατασκευές, έως τη γεωργία και τις προηγμένες αμυντικές τεχνολογίες. Μάλιστα το 

φθινόπωρο του 2010 ξεκίνησε μια νέα πρωτοβουλία από τον οργανισμό σε 

συνεργασία με κρατικούς φορείς, με την οποία χρηματοδοτήθηκαν επιπλέον 10 νέες 

πιλοτικές συστάδες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Φιλαδέλφεια, του 

Οχάιο και της Φλόριντα, με επικέντρωση στην εισαγωγή κορυφαίων καινοτόμων και 

εμπορικών προϊόντων.  
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Σχήμα 6.1: Τα cluster που υποστηρίζονται στις ΗΠΑ από την US Small Business 
Administration (SBA). 

 

Πηγή: http://www.sba.gov/cluster 

 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι συνεργατικοί σχηματισμοί αποτελούν 

ισχυρές κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην 

ΕΕ. Παρέχουν ένα γόνιμο επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, ιδίως της 

ΜμΕ προκειμένου να είναι σε θέση να ανταγωνίζονται σε ένα μεγαλύτερο βεληνεκές. 

Αν και είναι συνήθως πετυχημένες ομάδες που δημιουργούνται αυθόρμητα ως 

αποτέλεσμα φυσικών – γεωγραφικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και 

δυνάμεων της αγοράς, ωστόσο  από την δεκαετία του 1990 υπάρχει ένας 

αυξανόμενος αριθμός περιπτώσεων δημιουργίας cluster μέσα από την παρότρυνση 

διορατικών κρατικών πολιτικών και πρωτοβουλιών πανεπιστημιακών και 

ερευνητικών ιδρυμάτων.  

Μέσα από την on line πλατφόρμα του E.U. Cluster Observatory παρέχονται 

στοιχεία και αναλύσεις γύρω από τον αριθμό, την σύσταση , το μέγεθος , τους 

εμπλεκόμενους φορείς και τις πολιτικές που ακολουθούνται σε επίπεδο περιοχών και 

χωρών. Τα παρακάτω στοιχεία μας είναι ενδεικτικά της σημερινής εικόνας των 

συνεργατικών σχηματισμών με βάση των αριθμό των επιχειρήσεων που 

περιλαμβάνουν ανά κλάδο επένδυσης. Για λόγους ευκολίας επιλέχθηκαν από  ένα 

σύνολο 43 κλάδων, αυτοί της αεροναυπηγικής, των αγροτικών προϊόντων, της 

ένδυσης, των αυτοκινήτων, της βιοτεχνολογίας και της εκπαίδευσης, με σκοπό να 
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παρουσιαστεί η δυναμική της κάθε χώρας. Επίσης, στους παρακάτω πίνακες 

αναγράφεται ο αριθμός των  επιχειρήσεων ανά κλάδο κάποιων αντιπροσωπευτικών 

χωρών. Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν στοιχεία προς σύγκριση.  

 

Σχήμα 6.2: Διασπορά και μέγεθος των cluster ανά χώρα προέλευσης με βάση τον 

αριθμό των επιχειρήσεων που περιλαμβάνουν και τον κλάδο επένδυσης.  

 

Πηγή: http://www.clusterobservatory.eu 

 

 

 

http://www.clusterobservatory.eu/
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Πηγή: http://www.clusterobservatory.eu 

 

 

6.4 Τα cluster στην ελληνική πραγματικότητα  

 

Στο παρελθόν οι περισσότερες συστάδες που δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα 

είχαν την μορφή των project clusters, δηλαδή, δημιουργήθηκαν για την κάλυψη 

συγκεκριμένων αναγκών με διάρκεια ζωής ίση με αυτή του κάθε έργου, με σκοπό 

στην συνέχεια  - εφόσον επιτύχουν – να μετασχηματιστούν σε business  cluster. Στην 

ουσία δεν ταυτοποιούνται ως  συστάδες επιχειρήσεων σύμφωνα με τους διεθνείς 

ορισμούς. Εμφανίστηκαν αρχικά ως εταιρικές μορφές συνεταιριστικού χαρακτήρα με 

συμμετοχή νομικών προσώπων στο μετοχικό κεφάλαιο, όπως η περίπτωση της 

Πανελλήνιας Συνεταιριστικής Φαρμακοποιών (ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΑ.) με στόχο την 

δημιουργία οικονομιών κλίμακας στην εμπορία, αποθήκευση και διακίνηση των 

φαρμάκων ανάμεσα στις φαρμακαποθήκες, τα φαρμακεία και τις συνεργαζόμενες 

εταιρίες. Το εύρος δραστηριοποίησης αυτών των συστάδων είναι μικρό. 

Αναλαμβάνουν περιορισμένες δράσεις και δεν έχουν τόσες πολλές διασυνδέσεις με 

υποστηρικτικές επιχειρήσεις, φορείς, όπως πανεπιστήμια, εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών κ.λπ.  

Τα τελευταία χρόνια σε μια προσπάθεια μετεξέλιξης του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος της χώρας από το μοντέλο του «χαμηλού κόστους εργασίας» στο 

μοντέλο των «υπηρεσιών υψηλής πρόσθετης αξίας», καταγράφηκε μια περισσότερο 

συστηματική προσπάθεια ανάπτυξης των συνεργατικών σχηματισμών. Το 2006  

συστάθηκε η πρώτη ελληνική πρωτοβουλία Ελληνικών Συνεργατικών Σχηματισμών 

«Corallia», που αποτελεί μονάδα του Ε.Κ. Αθηνά και τελεί υπό την αιγίδα της 

Γ.Γ.Ε.&Τ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού.  Ο ρόλος του είναι κυρίως συντονιστικός. Συγκεκριμένα σχεδιάζει και 

υλοποιεί παρεμβάσεις στήριξης και προώθησης για το σύνολο των φορέων 

καινοτομίας του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, των 

http://www.clusterobservatory.eu/
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πανεπιστημίων, των 

ερευνητικών εργαστηρίων, 

των περιφερειακών και 

κεντρικών κυβερνητικών 

φορέων, των επιχειρηματικών 

αγγέλων και των 

διαχειριστών επενδυτικών 

κεφαλαίων, των τραπεζών, 

των ΜΜΕ, των παρόχων 

υποδομών και υπηρεσιών και 

των αγοραστών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση 

της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.( http://www.corallia.org). Λειτουργεί 

ως one stop shop μέσω του οποίου έχει πρόσβαση όλο το δίκτυο καινοτομίας σε 

υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, διευρύνει τον ορίζοντα γνώσης των μελών του, 

αντιμετωπίζει τις αδυναμίες της εγχώριας τεχνολογικής βιομηχανίας συνάπτοντας 

σχέσεις συνεργασίας με ξένους φορείς και χτίζει την ταυτότητα «Καινοτομία Made in 

Greece” αξιοποιώντας το ισχυρά εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Το «Corallia» 

έχει αναπτύξει προς το παρόν τρία τεχνολογικά cluster: 

 Το mi-Cluster Knowledge Base: αφορά συστήματα και εφαρμογές 

Νανο/Μικροηλεκτρονικής, φέρει τη σφραγίδα του πρώτου επιχειρηματικού 

cluster καινοτομίας στην Ελλάδα, το οποίο από τη σύστασή του, έως και σήμερα, 

διαγράφει μια σημαντικότατη πορεία ανάπτυξης. Σήμερα ο αριθμός των μελών 

ξεπερνά τους 122 φορείς (μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, πανεπιστημιακά 

εργαστήρια, ΤΕΙ, ερευνητικά ινστιτούτα, τεχνολογικά πάρκα, δίκτυα, ενώσεις, 

συνδέσμους, παρόχους υπηρεσιών, οργανισμούς μεταφοράς τεχνογνωσίας, 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, εθνικές και περιφερειακές αρχές και 

υπηρεσίες που ασχολούνται με τη βιομηχανική, περιφερειακή, ερευνητική ή 

τεχνολογική ανάπτυξη και πολιτική και μέσα μαζικής επικοινωνίας) σε όλη την 

Ελλάδα.  

 Το gi-Cluster Knowledge Base:  αφορά στις Τεχνολογίες Παιγνίων και 

Δημιουργικού Περιεχομένου (Gaming Technologies and Creative Content 

Cluster), φέρει τη σφραγίδα ενός βιομηχανικού cluster καινοτομίας-αιχμής στην 

Ελλάδα, με ισχυρό πόλο γεωγραφικής εστίασης στην περιφέρεια Αττικής και 19 

μέλη έως σήμερα, το οποίο, αν και νεοσύστατο, έχει σημαντική προοπτική να 

http://www.corallia.org/
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αποτελέσει μια πρωτοποριακή προσπάθεια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σε έναν 

ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και εξωστρεφή τομέα της οικονομίας.  

 Το si-Cluster Knowledge Base: αφορά τις Διαστημικές Τεχνολογίες και 

Εφαρμογών, είναι ένας αναδυόμενος καινοτομικός βιομηχανικός συνεργατικός 

σχηματισμός στην Ελλάδα, προσανατολισμένος στις ανάγκες των χρηστών του, 

με έντονη γεωγραφική συγκέντρωση στην περιοχή της Αττικής και μια 

σημαντική δυναμική για να ανταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο, απέναντι στις 

προκλήσεις του γρήγορα αναπτυσσόμενου τομέα των διαστημικών τεχνολογιών 

και εφαρμογών. Επί του παρόντος, το si-Cluster αποτελείται από περισσότερα 

από 20 βιομηχανικά μέλη-συμπεριλαμβανομένων τόσο των μεγάλων 

επιχειρήσεων και ΜΜΕ. 

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός έχει μέχρι σήμερα παράγει πολλά εντυπωσιακά 

τεχνολογικά προϊόντα, από αντλία έγχυσης ινσουλίνης στο ανθρώπινο σώμα και 

μικροτεχνολογία για τα γνωστά i-phones, μέχρι συστήματα που χρησιμοποιούνται 

στον επιταχυντή Cern. Ο ετήσιος τζίρος κυμαίνεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ, με 

χρηματοδότηση από τα ίδια κεφάλαια των εταιριών, venture capital κυρίως από τις 

ΗΠΑ, από τα κέρδη των πωλήσεων στο εξωτερικό και από το ΕΣΠΑ. Ο καθηγητής 

του Πανεπιστημίου Πατρών Βασίλης Μακιός, Γενικός Διευθυντής του «Corallia» σε 

μια ομιλία του το 2010 είπε χαρακτηριστικά: «Προχθές μία από τις εταιρείες του 

Συνεργατικού Σχηματισμού πουλήθηκε μετά από 2 χρόνια σε μια αμερικάνικη εταιρεία 

της Ceragon, για 2 εκατ. δολάρια κι άλλες 200.000 μετοχές. Η ελληνική Πολιτεία 

πρέπει να καταλάβει πως το μυαλό των νέων ανθρώπων είναι το μεγαλύτερο 

εξαγώγιμο προϊόν που έχει σήμερα η Ελλάδα.» 

 

Πέρα από τον χώρο της τεχνολογίας, ο πρώτος συνεργατικός σχηματισμός 

ερευνητικών δραστήριων και εξωστρεφών εταιρειών βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα 

είναι το:  

 Hellenic Bio Cluster. Δημιουργήθηκε το 2004 με πρωτοβουλία μιας ομάδας 

καινοτόμων εταιρειών και του δικτύου ΠΡΑΞΗ, ως μια ομπρέλα συνεργασίας 

και ανταλλαγής γνώσης. Στα οκτώ χρόνια ζωής του αποτελεί μία από τις 

κυριότερες πρωτοβουλίες υποστήριξης της καινοτομίας και αντιπροσωπεύει 

πλέον σημαντικό τμήμα της βιοεπιχειρηματικής κοινότητας, συγκεντρώνοντας 

σήμερα 23 ερευνητικά δραστήριες εταιρείες στους τομείς της φαρμακευτικής 

τεχνολογίας, των διαγνωστικών, των ιατρικών συσκευών και των 

εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών. Οι εταιρείες είναι αμιγώς ελληνικές, 

http://www.disabled.gr/lib/?p=31472
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επενδύουν σε στρατηγικές συνεργασίες με ακαδημαϊκές ερευνητικές ομάδες και 

παράγουν παγκοσμίως πρωτοποριακά προϊόντα, στοχεύοντας στη διεθνή 

βιοτεχνολογική αγορά. Επιπλέον, τρία από τα σημαντικότερα ελληνικά 

ερευνητικά ιδρύματα (Δημόκριτος, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της 

Ακαδημίας Αθηνών και Πανεπιστήμιο Κρήτης) είναι συνεργαζόμενα μέλη 

αυτού του σχηματισμού. 

 Η ΓΓΕΤ του  ΥΠΑΑΥΜ&Δ, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007 -

2013 για τον τομέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, στα μέσα του 2012 

προκήρυξε τη δράση  «Δημιουργία Καινοτομικών  Συστάδων  Επιχειρήσεων -  Ένα  

Ελληνικό  Προϊόν , Μια Αγορά: Ο Πλανήτης», με στόχο την ανάπτυξη και 

αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με 

διεθνή αναγνώριση και ανταγωνιστικότητα. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε δύο 

φάσεις: στην πρώτη φάση αναδείχθηκαν εννέα δίκτυα  επιχειρήσεων – ακαδημαϊκών 

φορέων ως ικανοί πυρήνες ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλής 

προστιθέμενης αξίας.  Στην δεύτερη φάση τα  εννέα επιλεγμένα δίκτυα κλήθηκαν να 

καταθέσουν πενταετή επιχειρηματικά πλάνα για την δημιουργία και ανάπτυξη 

συστάδας.  

Πίνακας 6.3: Επιλέξιμα δίκτυα για σύσταση συστάδων επιχειρήσεων βάσει προκήρυξης 
της ΓΓΕΤ  

Project Title Sector Region facilitator 

Hellenic Biocluster Health/ 

Biomedicine 

Attica FORTH/PRAXI 

Hellenic Space Technologies and 

Applications Cluster 

Space 

Technologies 

Attica Corallia/ RC Athina 

Innovative Gaming Technologies and 

Creative Content Cluster 

ICT Attica Corallia/ RC Athina 

Chorus Cluster for Green Energy Energy Central 

Macedonia 

Centre for Research and 

Technology Hellas 

Hellenic Photonic Cluster Photonics Attica FORTH/ PRAXI 

Life Sciences Cluster in Greece and 

South East Europe - BIONIAN 

Cluster 

Health/ 

Biomedicine 

Attica Non For Profit (Civil 

Enterprise for B/T, Bio-

Sciences & Culture) 

Innovation Cluster for the 

Development of Organic ELectronics 

Industry in Greece 

ICT/ 

Electronics 

Central 

Macedonia 

University of 

Thessaloniki 

Hydrogen-Fuel Cells Energy 

Production Systems & Technologies 

Energy Western Greece Patras Science Park 

PV Smart Installing Energy Western Greece University of Patras 

Πηγή: ΓΓΕΤ του  ΥΠΑΑΥΜ&Δ,  http://www.gsrt.gr/ 

 

http://www.gsrt.gr/
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Μετά την αξιολόγηση υπολογίζεται να χρηματοδοτηθούν έξι καινοτομικές συστάδες 

με συνολικό κόστος 34 εκ. ευρώ, από πόρους του ΕΤΠΑ και Εθνικούς Πόρους.  

Στόχος του προγράμματος υπήρξε η τόνωση της ελληνικής μεταποίησης με 

συμμετοχή επιχειρήσεων από τουλάχιστον οκτώ τουλάχιστον φορείς, οι οποίες θα 

αποτελούν τα 2/3  των μελών του cluster, ενώ ενθαρρύνεται η συμμετοχή και από 

επιχειρήσεις του εμπορίου και του κλάδου των υπηρεσιών για διάχυση των θετικών 

αποτελεσμάτων.  
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ΜΕΡΟΣ Γ 

1. Έρευνα  επιχειρήσεων για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. 

Στα προηγούμενα κεφάλαια επιχειρήθηκε η  διερεύνηση του γενικότερου 

οικονομικού, κοινωνικο-πολιτικού και τεχνολογικού  περιβάλλοντος στο οποίο 

εντάσσονται και λειτουργούν οι ελληνικές επιχειρήσεις.  Πραγματοποιήθηκε μια 

λεπτομερής καταγραφή των επιπτώσεων της κρίσης,  όχι μόνο στην λειτουργία και 

την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, αλλά και στο γενικότερο βιοτικό επίπεδο των 

Ελλήνων. Επίσης, εντοπίστηκαν οι αστοχίες των κυβερνητικών πολιτικών των 

τελευταίων ετών και εκφράστηκε η ανάγκη για την χάραξη ενός διαφορετικού 

αναπτυξιακού μοντέλου για να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε θετικά πρόσημα στις 

εισροές μας, είτε  σε επίπεδο επιχειρήσεων είτε  σε μακροοικονομικό επίπεδο.  

Σε αυτό το σημείο επιχειρούμε  να εντοπίσουμε το πώς αντιλαμβάνονται την 

επιχειρηματικότητα και την καινοτομία οι ίδιοι οι επιχειρηματίες και τα στελέχη,  

κατά πόσο έχει επηρεάσει η κρίση τις απόψεις τους,  πως αντιλαμβάνονται ότι θα 

συμβάλει η χρήση της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη της χώρας και 

κατά πόσο είναι έτοιμοι μια νέα επιχειρηματική πορεία εφόσον τους δοθεί η 

δυνατότητα. 

   

1.1 Μεθοδολογία και δείγμα 

Για την συλλογή των εμπειρικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ένα 

ερωτηματολόγιο που αποτελείται από 26 συνολικά ερωτήσεις, χωρισμένο σε 4 μέρη. 

Το πρώτο μέρος περιέχει 7 ερωτήσεις που παρέχουν τις βασικές πληροφορίες των 

αποκρινόμενων και αφορούν το φύλο, την ηλικία, την μόρφωση, το είδος της 

επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, τον τομέα παραγωγής της δραστηριότητας 

αυτής, την νομική οντότητα και την έκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.   

Σχετικά με το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας σημειώνουμε ότι στην 

κατηγοριοποίηση εντάχθηκε και το προσωπικό όλων των βαθμίδων, όπως και οι 

άνεργοι, διότι όλοι τους  αποτελούν εν δυνάμει επιχειρηματίες, είτε «ευκαιρίας» είτε 

«ανάγκης».  Επίσης, θεωρήθηκε πρόσφορο να ερωτηθούν και υπάλληλοι κάποιων 

δημοσίων υπηρεσιών που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις, διότι ασφαλώς η 

καινοτομία αφορά και τον δημόσιο τομέα, καθώς η εφαρμογή της έχει επίπτωση όχι 

μόνο στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλά και στις κοινωνικές και 

οικονομικές πτυχές της ζωής όλων των πολιτών.  
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Το δεύτερο μέρος περιέχει επίσης 7 ερωτήσεις που αφορούν την 

επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα, στην όγδοη ερώτηση που αφορά τον ίδιο τον 

επιχειρηματία και χωρίζεται σε 5 επιμέρους υποερωτήματα, ζητείται  η γνώμη του 

ερωτώμενου α) για το επίπεδο της προσφοράς των επιχειρηματιών στην οικονομική 

ανάταξη και ανάπτυξη της χώρας, β)  για την δημιουργικότητα και την ικανότητα των 

επιχειρηματιών να κερδίζουν χρήματα και να ικανοποιούν τις προσδοκίες τους, γ) για 

το αν ενδιαφέρονται μόνο για την αύξηση των κερδών τους αδιαφορώντας για άλλους 

επιχειρηματικούς στόχους, όπως η καλύτερη ποιότητα, η ικανοποίηση του 

προσωπικού, η εταιρική κοινωνική ευθύνη, κλπ , δ) σε συνέχεια της παραπάνω 

υποερώτησης, αν χρησιμοποιούν αθέμιτα μέσα για την αύξηση των κερδών τους και 

ε) αν εκμεταλλεύονται το εργατικό προσωπικό και αγνοούν τα δικαιώματά τους για 

να πετύχουν αυξημένα κέρδη.  

Η ένατη ερώτηση είναι ένας δείκτης υποβάθμισης της επιχειρηματικότητας 

σήμερα. Χωρίζεται επίσης σε 5 υποερωτήματα, και ζητείται από τους ερωτώμενους 

να διατυπώσουν την άποψή τους αν επιχειρήσεις έχουν χάσει την αίγλη τους 

τελευταία επειδή α) αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων που χάνουν κέρδη και 

κλείνουν, β) κηρύττουν λιτότητα στο προσωπικό τους ενώ η ανώτατη διοίκηση 

αμείβεται υπερβολικά, γ) πολλοί επιχειρηματίες έχουν οδηγηθεί τελευταία ενώπιων 

της δικαιοσύνης και ε) επειδή σήμερα τα στελέχη αντιμετωπίζουν λιγότερο ρίσκο με 

υψηλό μισθό.   

Οι ερωτήσεις 10-14 στοχεύουν στην ανάλυση κάποιων επιπλέον ψυχογραφικών 

χαρακτηριστικών που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα, τα οποία επιβαρύνουν 

την ψυχολογία των επιχειρηματιών και αποτελούν εμπόδιο στην άσκηση του 

επιχειρείν. Συγκεκριμένα ζητείται η γνώμη των ερωτώμενων για το αν η 

επιχειρηματικότητα α) απαιτεί υψηλό τίμημα σε επίπεδο προσωπικής ζωής , β) φέρει 

υψηλούς κινδύνους και μη αντιμετωπίσιμο ρίσκο, γ) εξασφαλίζει ή όχι μια 

ποιοτικότερη ζωή  από αυτή που προσφέρεται με την εξαρτημένη εργασία. Επίσης 

ρωτείται αν η άσκηση του επιχειρείν αποφεύγεται από τον φόβο μιας πιθανής 

αποτυχίας ή επειδή στην χώρα  μας η επιτυχία και τα κέρδη έχουν δαιμονοποιηθεί. 

Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου αναφέρεται στην καινοτομία και περιέχει 

συνολικά 9 ερωτήσεις . Η 15η ερώτηση περιέχει 4 ορισμούς της καινοτομίας από τους 

οποίους καλούνται οι ερωτώμενοι να επιλέξουν τον περισσότερο αντιπροσωπευτικό 

για τους ίδιους. Στην 16η ερώτηση καλούνται να γράψουν εν συντομία κάποια 

καινοτομία που τυχόν εισήγαγε η εταιρία στην οποία απασχολούνται, ενώ στην 17η 

ερώτηση δόθηκε η δυνατότητα να επιλέξουν μέσα από συγκεκριμένη λίστα 
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απαντήσεων σε ποιους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας αυτή η 

καινοτομία αφορούσε. Στην 18η  ερώτηση συμπληρώνονται τα ποσοστά του 

προσωπικού της επιχείρησης ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και στην 19η ρωτάται εάν η 

επιχείρηση διαθέτει τμήμα Ε&Α ή επιφορτισμένα άτομα με την ανάπτυξη  

καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών.  

Η εικοστή ερώτηση χωρίζεται σε 5 υποερωτήματα και ερευνά τους παράγοντες 

που κατά την γνώμη του κοινού αναστέλλουν την παραγωγή καινοτομίας στην 

Ελλάδα. Στα υποερωτήματα ως εμπόδια αναφέρονται α) το νομοθετικό πλαίσιο και οι 

περίπλοκες διαδικασίες, β) η έλλειψη υποδομών που διευκολύνουν την καινοτομία 

(πχ, τεχνολογικά πάρκα, cluster, κλπ), γ) η έλλειψη κινήτρων για επένδυση στην 

καινοτομία, δ) η απουσία οικονομικής στήριξης από επενδυτές και φορείς 

χρηματοδότησης, ε) το ακατάλληλο εσωτερικό κλίμα και η κουλτούρα των 

επιχειρήσεων.  

Σε συνέχεια της προηγούμενης, η 21η  ερώτηση δίνει μια σειρά από εργαλεία για 

την αντιμετώπιση των παραπάνω εμποδίων. Αυτά είναι α) ένα απλούστερο και 

ευνοϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, β) η συνεχής ενημέρωση από σχετικούς 

φορείς για προγράμματα χρηματοδότησης και λοιπές διευκολύνσεις, γ) η επιλογή 

κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και η κατάρτιση του, δ) οι συνεργασίες ή 

στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ των επιχειρήσεων, στ) η διευκόλυνση μέσα από την 

σύσταση συνεργατικών σχηματισμών (cluster). 

Οι ερωτήσεις από 22 και 23 αφορούν αποκλειστικά τους συνεργατικούς 

σχηματισμούς. Συγκεκριμένα, στην 22η ερώτηση ζητήθηκε να απαντήσουν αν 

πιστεύουν ότι μια μελλοντική συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου ή η 

ένταξή τους σε έναν συνεργατικό σχηματισμό, θα αποτελούσε μια καλή ευκαιρία για 

μια βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης στο μέλλον. Η  23η ερώτηση ζητά από το 

κοινό να απαντήσει σε ποιους κλάδους της οικονομίας νομίζουν ότι είναι 

περισσότερο ενδεδειγμένη η χρήση ενός συνεργατικού σχηματισμού. Με τις δύο 

αυτές ερωτήσεις διαπιστώνεται εμμέσως η ωριμότητα και η διάθεση  των Ελλήνων 

επιχειρηματιών  να συνεργάζονται μεταξύ τους για το συλλογικό και ατομικό καλό, 

καθώς και η γνώμη τους για την δυνατότητα χρήσης των συνεργατικών σχηματισμών 

σε όλους τους κλάδους της οικονομίας (συνήθως ο όρος  cluster συνδέεται μόνο με 

κλάδους της τεχνολογίας).  Στην τελευταία ερώτηση οι επιλεγόμενοι κλάδοι είναι οι 

παρακάτω: τουρισμός, ΤΠΕ, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, ΑΠΕ, εκπαίδευση, 

επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και υπηρεσίες δημοσίου.  
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Το τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου περιέχει 3 ερωτήσεις που σχετίζονται με 

την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Αναλυτικά, στην 24η ερώτηση,  οι 

ερωτώμενοι αποτύπωσαν τους κυριότερους περιοριστικούς παράγοντες της 

επιχείρησής τους αυτή την περίοδο. Τους δόθηκε η δυνατότητα επιλογής έως 3 

απαντήσεων από τις  6 παρακάτω: περιορισμένη ζήτηση, χρηματοοικονομικοί 

περιορισμοί, έλλειψη ανταγωνιστικότητας, έλλειψη υποστήριξης από την πολιτεία, 

ανεπαρκής στελέχωση ανθρωπίνου δυναμικού, ανεπαρκής οργάνωση / διοίκηση. 

Στην συνέχεια ρωτήθηκαν για το που θα πρέπει να επικεντρωθούν οι ενέργειες της 

κυβέρνησης για ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο στα επόμενα χρόνια. Και πάλι 

τους δόθηκε η δυνατότητα επιλογής έως και 3 απαντήσεων από τις 6 παρακάτω: α) 

ενίσχυση της ρευστότητας και ρύθμιση δανειακών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων 

(οι τράπεζες ως εργαλεία ανάπτυξης και όχι κερδοσκοπίας), β) μείωση της 

γραφειοκρατίας, συντονισμός και εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, γ) 

οικονομική ελάφρυνση των επιχειρήσεων μέσω φορολογίας, ασφαλιστικών 

εισφορών, κλπ, δ)  κίνητρα για νέες επενδύσεις ή βελτιώσεις – αναπτυξιακή πολιτική 

κυβέρνησης , ε) έμφαση στην τεχνολογική ανάπτυξη των επιχειρήσεων της χώρας 

(πχ, βελτίωση τεχνολογικού εξοπλισμού, συστήματα διασφάλισης ποιότητας, Ε&Α, 

αξιοποίηση εξειδικευμένου προσωπικού, κλπ), στ) βελτιστοποίηση των μέτρων 

καταπολέμησης της φοροδιαφυγής αξιοποιώντας διεθνείς πρακτικές. 

 Με την τελευταία ερώτηση είχαν την ευκαιρία να πουν κατά την γνώμη τους σε 

ποιους κλάδους θα πρέπει να επικεντρωθεί η Ελλάδα για ένα βιώσιμο αναπτυξιακό 

μοντέλο. Επίσης, μπορούσαν να επιλέξουν έως 3 απαντήσεις από τις εξής: α) 

στοχευμένες δράσεις στον πρωτογενή τομέα για εξάλειψη των εισαγωγών και 

επαναφορά της παραγωγής (πχ, γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία), β) έμφαση στον 

τριτογενή τομέα παραγωγής (παροχή υπηρεσιών και εμπόριο), γ) έμφαση στον 

δευτερογενή τομέα παραγωγής (κλάδο μεταποίησης και βαριά βιομηχανία), δ) 

έμφαση σε εξειδικευμένα προϊόντα κάθε κλάδου (πχ, ιατρικός τουρισμός, γενόσημα 

φάρμακα, επώνυμο ελαιόλαδο και κρασί, παραγωγή βοτάνων, κλπ), ε) έμφαση σε 

προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και γενικά σε νέες τάσεις διεθνώς (πχ. ΤΠΕ, ΑΠΕ, 

κλπ), στ) έμφαση στους κλάδους που ήδη είμαστε γνωστοί (πχ. τουρισμός, τρόφιμα 

και ποτά, ναυτιλία, κλπ), ζ) έμφαση στο διαμετακομιστικό εμπόριο λόγω 

γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδος. 

Η συλλογή των απαντήσεων έγινε μέσω ηλεκτρονικής υποβολής στο διαδίκτυο. 

Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε βάσει του ηλεκτρονικού 
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συστήματος «Google Drive» της εταιρίας «Google Inc». Η σχετική ηλεκτρονική 

διεύθυνση είναι η παρακάτω: 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Auku3KBBJOidFNWRVk4UzA1WT

JZcG5YSzQ3VEswQkE#gid=0 

Στόχος ήταν η συλλογή τουλάχιστον 100 απαντήσεων, ώστε τα αποτελέσματα να 

περιέχουν μια ανεκτή αντιπροσωπευτικότητα του συνόλου. Μέσα στο περιορισμένο 

χρονικό διάστημα από 15/12/2012 έως και 15/01/2013 ο τελικός αριθμός των 

απαντήσεων ξεπέρασε το στόχο και διαμορφώθηκε στις 132.  Οι επιχειρήσεις που 

επιλέχθηκαν δεν είχαν κάποιον περιορισμό μεγέθους, και κλάδου. Όμως η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων έρχεται από περιοχές της βορείου Ελλάδας, λόγω της 

περιορισμένης πρόσβασης σε πανελλαδικά δεδομένα.  Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, 

επιλέχθηκαν, σε περιορισμένο μέγεθος, υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που σχετίζονται 

με τις επιχειρήσεις.  

Αν και υπήρξαν προσπάθειες για προώθηση του ερωτηματολόγιου μέσω του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, αυτό δεν κατέστη 

δυνατό. Παρόλα αυτά, από την ιστοσελίδα του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου 

Ελλάδος (http://www.seve.gr) συλλέχθηκαν ηλεκτρονικές διευθύνσεις 250 περίπου 

επιχειρήσεων , στις οποίες εστάλη ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα για την σχετική 

έρευνα, επισυνάπτοντας την οικεία βεβαίωση του επιβλέποντος καθηγητή και την 

ηλεκτρονική διεύθυνση του ερωτηματολογίου. Συνήθως το μήνυμα απευθυνόταν σε 

δύο ή τρείς ηλεκτρονικές διευθύνσεις της ίδιας εταιρίας (κεντρικό mail και 

τμημάτων)  και παραλαμβάνονταν με αυτό τον τρόπο από τους επιχειρηματίες και 

από τα στελέχη των επιχειρήσεων. Μια σημαντική διαπίστωση είναι ότι οι ίδιοι οι 

επιχειρηματίες απέφευγαν να απαντήσουν, ενώ η αντιμετώπιση των στελεχών ήταν 

περισσότερο θετική. Επίσης, ένα μεγάλο μέρος των απαντήσεων προήλθαν και από 

προσωπικές και φιλικές γνωριμίες, και από την προώθηση του ερωτηματολογίου εκ 

μέρους τους, σε άλλους επιχειρηματίες. 

Τα στοιχεία της παραπάνω έρευνας επεξεργάστηκαν εν μέρει με το Excel και εν 

μέρει με το στατιστικό πακέτο SPSS 17.0, για την εξαγωγή περισσότερο πολύπλοκων 

και συνδυαστικών αποτελεσμάτων. Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη η διερεύνηση του 

κατά πόσο τα ευρήματα/μεταβλητές του κάθε μέρους τους ερωτηματολογίου 

επηρεάζουν και συσχετίζονται με τις μεταβλητές των υπολοίπων μερών. Για 

παράδειγμα, θα ήταν εποικοδομητικό να διερευνηθεί ο αντίκτυπος των στοιχείων του 

μέρους που αφορά την καινοτομία,  πάνω στην επιχειρηματικότητα ή στα δεδομένα 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Auku-3KBBJOidFNWRVk4UzA1WTJZcG5YSzQ3VEswQkE#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Auku-3KBBJOidFNWRVk4UzA1WTJZcG5YSzQ3VEswQkE#gid=0
http://www.seve.gr/
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που αφορούν στην ανάπτυξη της χώρας.  Αυτό θα απαιτούσε την χρήση πολλαπλής 

παλινδρόμησης. Στην περίπτωση μας όμως, οι μεταβλητές που προκύπτουν από το 

ερωτηματολόγιο είναι ποιοτικές (επιδέχονται κατηγοριοποιήσεων), οι οποίες 

ποσοτικοποιούνται  με την τακτική κλίμακα, όπου υπάρχει διαβάθμιση των 

κατηγοριών με  ιεραρχική σημασία.  Δεδομένης της ύπαρξης μόνο ποιοτικών 

μεταβλητών στο ερωτηματολόγιο της έρευνάς μας  και εξαιτίας του γεγονότος ότι 

στην περίπτωση της πολλαπλής παλινδρόμησης (σε αντίθεση με την απλή 

παλινδρόμηση) η εξαρτημένη μεταβλητή Υ δεν μπορεί να είναι ποιοτική παρά μόνο 

διχοτόμος, απορρίπτεται η δυνατότητα αυτή.  

 

Πίνακας 1.1: Επιλογή μεταβλητών ανάλογα με την στατιστική μέθοδο ανάλυσης. 

Πηγή: Στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων, Π. Γαλάνης, 2008. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το πρόγραμμα SPSS χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση 

των περιγραφικών χαρακτηριστικών των μεταβλητών του ερωτηματολογίου, για την 

ανάλυση συνδυασμών δύο ή τριών ερωτήσεων μαζί και για την εξαγωγή επίσης 

συνδυασμένων γραφημάτων τα οποία δεν μπορούν να εξαχθούν από το Excel.   

 

2. Αποτελέσματα Έρευνας 

 

Αναφορικά με τις βασικές πληροφορίες των αποκρινόμενων, αρχικά προκύπτει ότι 

η πλειοψηφία τους ήταν άνδρες που ανήκαν στην ηλικιακή κατηγορία των 31 – 40 

ετών. Η αναλογία ανδρών – γυναικών στο δείγμα ήταν 58% - 42%,  ενώ εκ του 

συνόλου των 132 ατόμων, το 55% ανήκε στην ηλικιακή κατηγορία των 31 – 40 ετών, 

το 25% στην κατηγορία των 41-50 , το  8% σε ηλικία άνω  των 51 ετών και το 13% 

σε ηλικία κάτω των 30 ετών.    

Εντυπωσιακή είναι η ύπαρξη πολλών ατόμων που έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό 

τίτλο, κατέχοντας το 47% του συνόλου, με τους αποφοίτους ανώτατης 

πανεπιστημιακής μόρφωσης να ακολουθούν στην δεύτερη θέση με 32%, ενώ οι 
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κάτοχοι ανώτερης τεχνολογικής και μεταλυκειακής  εκπαίδευσης  φτάνουν συνολικά 

στο  15%. Οι απόφοιτοι  λυκείου περιορίζονται στο 5% ενώ δεν υπάρχει κανένας 

απόφοιτος γυμνασίου στο δείγμα μας.  

 

 

 

Όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, διαπιστώθηκε ότι αρκετοί 

επιχειρηματίες υπήρξαν δύσπιστοι στην συγκεκριμένη έρευνα, αντιθέτως οι 

υπάλληλοι είχαν περισσότερη διάθεση ανταπόκρισης. Οι ιδιοκτήτες των 

επιχειρήσεων μαζί με τους αυτοαπασχολούμενους καταλαμβάνουν το 21% των 

ερωτηθέντων και τα ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων φτάνουν στο 39% , ενώ οι 

υπάλληλοι που βρίσκονται σε μεσαία διοικητικά στρώματα ανέρχονται στο 44%. 

Ακολουθούν τα κατώτερα ιεραρχικά στελέχη με 12% και τέλος οι άνεργοι με 

ποσοστό που αντιστοιχεί στο 5% του συνόλου.  

 

 

 

Η εν λόγω επιχειρηματική δραστηριότητα κατανεμήθηκε κατά 70% στον 

τριτογενή τομέα , κατά 22% στον δευτερογενή τομέα, ενώ μόνο ένα 3% απασχολείται 

στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Το υπόλοιπο 5% που έμεινε κενό αφορά τους 

ανέργους.  Όσον αφορά την νομική οντότητα της εκάστοτε επιχείρησης, το 19% 

απάντησε ότι ανήκει στον δημόσιο τομέα, ενώ το υπόλοιπο 81% αφορά τον ιδιωτικό 

τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των ανέργων.  
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Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων  από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 27,5% των ερωτώμενων απασχολείται σε πολύ μικρή 

επιχείρηση ( κάτω των 10 ατόμων ). Το 34,5 % απασχολείται σε μεγάλη επιχείρηση 

(άνω των 250 ατόμων), το 21,5 % ανήκει στις μικρές επιχειρήσεις ( 10 -50 άτομα) και 

το υπόλοιπο 16,5% ανήκει στις λεγόμενες μεσαίες επιχειρήσεις ( 51 – 250 άτομα). 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι εταιρίες στις οποίες απευθυνόμαστε είναι στην 

πλειοψηφία τους εξαγωγικές, καθώς και την ύπαρξη ενός ποσοστού της τάξης του 

19% που ανήκουν σε δύο μεγάλες υπηρεσίες του δημοσίου με πάνω από χίλιους 

εργαζομένους έκαστη, δικαιολογείται το αρκετά υψηλό ποσοστό των ατόμων που 

απασχολούνται σε μεγάλες επιχειρήσεις.  

 

 

 

Σε μια προσπάθεια κατηγοριοποίησης των ατόμων με βάση την επιχειρηματική τους 

δραστηριότητα και το μορφωτικό τους επίπεδο εξάγονται τα παρακάτω ενδιαφέροντα 

στοιχεία. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όλων των ερωτώμενων δηλώνει ότι κατέχει 

μεταπτυχιακό τίτλο, εκτός από την περίπτωση των ανέργων και του κατώτερου προσωπικού, 
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ενώ τα υψηλότερα ποσοστά καταλαμβάνουν οι  υπάλληλοι μέσης διοικητικής θέσης. Το 

υψηλό αυτό ποσοστό πιθανόν να δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι κάτοχοι μεταπτυχιακού 

τίτλου ευαισθητοποιήθηκαν περισσότερο στην απάντηση ενός ερωτηματολογίου που 

χρησιμοποιείται για απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου. Επίσης, το 40% περίπου των 

ιδιοκτητών επιχειρήσεων, των ανώτατων και ανώτερων στελεχών, το 25% των 

αυτοαπασχολούμενων και το 34% των ανέργων,  έχουν κάποιο τίτλο πανεπιστημίου.  Οι  

απόφοιτοι των ανώτερων τεχνολογικών ιδρυμάτων αποτελούν την πλειοψηφία του 

κατώτερου διοικητικού προσωπικού, ενώ οι απόφοιτοι λυκείου αποτελούν το 1/4 των 

αυτοαπασχολούμενων και το 1/5 των ανέργων. Ανάλογα αποτελέσματα εξάγονται σε 

πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ στα πλαίσια του GEM (ΙΟΒΕ, Ιανουάριος 2012)  που αφορά το 

προφίλ του μέσου επιχειρηματία αρχικών σταδίων με στοιχεία του 2010. Η κλίμακα των 

αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει εκτιναχθεί σε σχέση με το 2009 (19,3% → 

47,46%), γεγονός που αποδίδεται στην απότομη και έντονη επίπτωση στην απασχόληση που 

προκάλεσε η κρίση στον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα σε στελέχη με αξιόλογα προσόντα.  

 

 

 

Στο 8.1 ερώτημα που αναφέρεται στο επίπεδο της προσφοράς των 

επιχειρηματιών στην οικονομική ανάταξη και ανάπτυξη της χώρας, το 57% των 

ερωτώμενων έχουν μια θετική στάση, το 25% μια ουδέτερη και το 18% μια αρνητική 

στάση. Από περεταίρω ανάλυση των παραπάνω στοιχείων με το SPSS, προκύπτει ότι 

όσον αφορά την θετική άποψη για τον επιχειρηματία η κατανομή των απαντήσεων 

είναι ομοιόμορφη, όμως αρνητική άποψη εκφράσουν ως επί το πλείστον οι άνεργοι 

και το κατώτατο προσωπικό. 
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Σχετικά με το υποερώτημα 8.2 που αναφέρεται στην δημιουργικότητα και την 

ικανότητα των επιχειρηματιών να κερδίζουν χρήματα και να ικανοποιούν τις 

προσδοκίες τους,  οι απόψεις διίστανται. Το 48% των ερωτώμενων συμφωνεί με αυτή 

την άποψη, ενώ το 46% είναι ουδέτερο. Ένα 22% θεωρεί ότι οι επιχειρηματίες 

σήμερα δεν μπορούν να εκπληρώσουν τα όνειρά τους, γεγονός που αποτυπώνει τις 

επιπτώσεις της κρίσης, ενώ μόνο ένα 7% συμφωνεί απόλυτα. Από την επεξεργασία 

στο SPSS προκύπτει ότι ενώ η κατανομή των απαντήσεων  ανά επιχειρηματική 

δραστηριότητα είναι ομοιόμορφη, το 1/3 αυτών που συμφωνούν ότι οι επιχειρηματίες 

κερδίζουν χρήματα και ικανοποιούν τις φιλοδοξίες τους, είναι άνεργοι.  

 

 

 

 Στο υποερώτημα  8.3 , το 1/3 των ερωτώμενων θεωρεί ότι ο επιχειρηματίας είναι 

ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται μόνο για την αύξηση των κερδών του, τα 2/5 

διαφωνούν ως προς αυτό, ενώ ένα 26% κρατά ουδέτερη στάση. Το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό  των ατόμων που συμφωνούν με αυτή την άποψη είναι ότι 

καταλαμβάνουν μέσες και κατώτερες διοικητικές θέσεις.  
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Το 24% του κοινού πιστεύει ότι οι επιχειρηματίες χρησιμοποιούν κάθε θεμιτό και 

αθέμιτο μέσο για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους,  το 19% είναι αμέτοχο, ενώ το 

58% διαφωνεί με την άποψη. Στους τελευταίους απάντησαν κατά πλειοψηφία οι 

αυτοαπασχολούμενοι κι οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Η κατανομή των απαντήσεων 

από τους υπόλοιπους είναι ομοιόμορφη.   

 

 

 

Τα αποτελέσματα είναι παρόμοια και στον «αυστηρότερο» χαρακτηρισμό των 

επιχειρηματιών ως άτομα που εκμεταλλεύονται την εργατική δύναμη και αγνοούν τα 

δικαιώματά τους για να πετύχουν μεγαλύτερα κέρδη.  Η  διάρθρωση των απαντήσεων 

ανάλογα με την ιδιότητα των ερωτώμενων είναι πανομοιότυπη με την προηγούμενη.  

 

 

 

Η ένατη ερώτηση αποτελεί ουσιαστικά έναν δείκτη μέτρησης του κατά πόσο έχει 

υποβαθμιστεί η έννοια της επιχειρηματικότητας σήμερα. Συγκεκριμένα, η 
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πλειοψηφία των ερωτώμενων (67%) αποδέχεται ότι οι επιχειρήσεις σήμερα έχουν 

χάσει την αίγλη τους επειδή μειώνονται τα κέρδη  τους και οδηγούνται σε παύση 

εργασιών, όπως επίσης και γιατί κάθε νέα επένδυση αντιμετωπίζεται με τον φόβο της 

αποτυχίας και της μειωμένης απόδοσης (79%). Ένα 44% πιστεύει ότι υποβαθμίζεται 

η εικόνα των επιχειρηματιών επειδή  οι ίδιοι και τα ανώτατα στελέχη αμείβονται με 

υπερβολικά ποσά ενώ κηρύσσουν λιτότητα στο προσωπικό τους, ενώ ένα 46% επειδή 

θεωρείται πλέον περισσότερο επικερδές να είσαι στέλεχος με υψηλό μισθό και 

μηδενικό ρίσκο. 

Οι ερωτήσεις 10-14 στοχεύουν στην ανάλυση κάποιων επιπλέον ψυχογραφικών 

χαρακτηριστικών που συνδέονται με την καθημερινότητα των επιχειρηματιών. 

Ουσιαστικά αντλούνται οι παράγοντες που επιβαρύνουν την ψυχολογία τους και 

αποτελούν εμπόδιο στην άσκηση του επιχειρείν. Το 88% των επιχειρηματιών 

αποδέχεται ότι η επιχειρηματικότητα απαιτεί ένα υψηλό τίμημα σε επίπεδο 

προσωπικής ζωής. Επίσης, το 41% πιστεύει ότι η άσκηση του επιχειρείν φέρει 

πολλούς μη αντιμετωπίσιμους  κινδύνους και ρίσκα, ενώ το 32% διαφωνεί και το 

υπόλοιπο 28%  παραμένει ουδέτερο. Από περεταίρω ανάλυση των στοιχείων 

προκύπτει ότι τα άτομα που θεωρούν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα ρίσκα 

και τους κινδύνους της επιχειρηματικότητας είναι κυρίως ανώτερα, μέσα και 

κατώτερα στελέχη καθώς και άνεργοι, ενώ οι ιδιοκτήτες εταιριών και οι 

αυτοαπασχολούμενοι διαθέτουν περισσότερη αυτοπεποίθηση.  

 

 

  

Το ενθαρρυντικό στοιχείο είναι  ότι υπερισχύουν  τα άτομα που εξακολουθούν 

να πιστεύουν ότι οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες  διασφαλίζουν μια ποιοτικότερη ζωή 

σε σχέση με αυτούς που επιλέγουν την εξαρτημένη εργασία, με αναλογία 43% - 38%. 

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν οι πολύ ακραίες απαντήσεις. Η πλειοψηφία αυτών 

που υποστηρίζουν έντονα την ποιοτικότερη ζωή των επιχειρηματιών έναντι των 

υπαλλήλων είναι κατώτατα στελέχη, ενώ η πλειοψηφία αυτών που υποστηρίζουν το 

αντίθετο είναι επιχειρηματίες. 
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Επίσης προκύπτουν ενθαρρυντικά ευρήματα  σχετικά με τον φόβο της  

αποτυχίας ως ανασταλτικό παράγοντα άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε 

όλες τις  έρευνες  του ΙΟΒΕ για λογαριασμό του GEM, καταγράφεται το παράδοξο 

της αυτό-αξιολόγησης των Ελλήνων που αφορά από την μία σε υψηλότατα ποσοστά 

αυτοπεποίθησης για τις γνώσεις και τα προσόντα τους, και από την άλλη στην 

παραδοχή για έντονο φόβο αποτυχίας του εγχειρήματός τους. Το 2010 πάνω από το 

50,9% των Ελλήνων επιχειρηματιών δήλωσαν την επίδραση του φόβου της αποτυχίας 

στις αποφάσεις τους,  ενώ το 2009 το ποσοστό αυτό ανέρχονταν μόλις στο 30%. Στη  

παρούσα έρευνα το ποσοστό αυτό καταλαμβάνει το 42% του συνόλου. 

 

Πίνακας 1.2: Πολιτισμικοί & προσωπικοί παράγοντες προώθησης ή παρεμπόδισης της 
εμφάνισης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, 2010 

 

Πηγή: Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2010-2011, Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε 
περίοδο κρίσης. 
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Τέλος, στην τελευταία ερώτηση του δεύτερου μέρους, το 44% των ερωτηθέντων 

συμφωνεί με την άποψη ότι στην Ελλάδα οι επιχειρηματίες πρέπει να απολογούνται 

ακόμη και για την επιτυχία της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, το 36% 

διαφωνεί και το 20% δεν παίρνει θέση. Το ερώτημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

γιατί μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες μιας χώρας ένα 

μέρος του πληθυσμού που απολαμβάνει ένα καλό βιοτικό επίπεδο. Αυτός ο 

παράγοντας επηρεάζει έμμεσα και την επιθυμία για νέα επιχειρηματική 

δραστηριότητα, δεδομένου ότι η «δαιμονοποίηση» του κέρδους αποτελεί 

κατασταλτικό παράγοντα σε νέα εγχειρήματα. Στην έρευνα του ΙΟΒΕ αναφέρεται ότι 

σε παρόμοια ερώτηση το κοινό απάντησε θετικά κατά 63% , αλλά αυτό το ποσοστό 

είναι χαμηλότερο από τα αντίστοιχα άλλων χωρών και κυρίως των χωρών 

καινοτομίας. 

 

 

  

Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου μας παρέχει στοιχεία με τα οποία 

μπορούμε να εντοπίσουμε τα επίπεδα εκσυγχρονισμού και καινοτομικότητας των 

εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, καθώς και την δυναμική τους. 

 Καταρχήν, προκειμένου να αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβάνονται την έννοια της καινοτομίας, κλήθηκαν να επιλέξουν από τους 

παρακάτω τέσσερεις ορισμούς  αυτόν που τους αντιπροσωπεύει περισσότερο: 

15.1  «είναι η εισαγωγή στην αγορά ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος ή 

υπηρεσίας, σε σχέση με τα βασικά του χαρακτηριστικά, τις τεχνικές προδιαγραφές, το 

ενσωματωμένο λογισμικό ή άλλα μη υλικά συστατικά» (Εγχειρίδιο OSLO 2005) 

15.2 «είναι η νέα και πρωτοποριακή ιδέα για την υλοποίηση κάποιου πράγματος ή η 

νέα διαδικασία αυτής της υλοποίησης, καθώς επίσης και η εφαρμογή νέων 

εφευρέσεων ή ανακαλύψεων για την πραγματοποίηση κάποιου αποτελέσματος.» 

(Βικιπαίδεια) 
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15.3 «είναι η μετατροπή μιας ιδέας σε εμπορεύσιμο προϊόν ή υπηρεσία, λειτουργική 

μέθοδο παραγωγής ή διανομής - νέα ή βελτιωμένη - ή ακόμα σε νέα μέθοδο παροχής 

κοινωνικής υπηρεσίας». (Εγχειρίδιο Frascati) 

15.4 «είναι ένας νέος τρόπος να κάνει κάποιος κάτι» (Jean Batiste Say, 1800) 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, 

επικρατέστερος είναι ο δεύτερος 

ορισμός, ο οποίος μας δίνει την 

αίσθηση ότι αναφέρεται μεν σε όλα τα 

είδη της καινοτομίας ( προϊόντος, 

διαδικασίας, εμπορική, οργανωσιακή) 

αλλά σχετίζεται περισσότερο με την 

ριζοσπαστική καινοτομία που αφορά 

μια εντελώς καινούρια σύλληψη ή ιδέα. Ο δεύτερος ορισμός σε προτίμηση, που 

προέρχεται από το εγχειρίδιο Frascati, θα λέγαμε ότι αναφέρεται περισσότερο στην 

σταδιακή ή οριακή καινοτομία, που προσφέρει συχνές και μικρές βελτιώσεις στα 

προϊόντα και τις διαδικασίες και είναι η πιο συχνή μορφή καινοτομίας στις 

επιχειρήσεις διεθνώς. Επίσης, είναι σημαντική η επιλογή αυτού του ορισμού διότι 

περιλαμβάνει την έννοια «εμπορεύσιμο». Μια καινοτομία δεν είναι υπαρκτή αν δεν 

μετατραπεί σε εμπορεύσιμο προϊόν και αυτό το αντιλαμβάνονται οι ερωτώμενοι. 

Σε επόμενη ερώτηση, ζητήθηκε να περιγραφεί κάποια καινοτομία που τυχόν εισάγαγε 

η επιχείρηση τους. Εκ των 132 ατόμων, έδωσαν μια απάντηση οι 54, εκ των οποίων 

οι 21 έγραψαν ότι δεν υπήρξε καμία αλλαγή. Εν τέλει απομένουν 33 θετικές 

απαντήσεις , οι οποίες παρατίθενται αυτούσιες στον παρακάτω πίνακα.  

16. Περιγράψετε εν συντομία τι καινοτομικό πραγματοποιήθηκε  (αν πραγματοποιήθηκε ) στην 

επιχείρησή σας τελευταία: 

Ο τρόπος λειτουργίας και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε 

Εισαγωγή στην αγορά φρέσκου πρόβειου γάλακτος. 

Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων της επιχείρηση ώστε να δουλεύουν σε windows  and unix. 

Νέο προϊόν 

Μείωση στη διακίνηση έντυπης αλληλογραφίας ( υπάλληλοι και συναλλασσόμενοι πολίτες) 

Η δημιουργική μείωση μισθών και εργασιακών δικαιωμάτων 

Διαδικτυακή  προώθηση  των  προϊόντων 

Νέα προγράμματα, νέες διαδικασίες κλπ 

Προμήθεια επιστημονικών οργάνων 

Δημιουργία ειδικών καταστημάτων για την πληροφόρηση της πελατείας σχετικά με τις σύγχρονες 
μεθόδους εξυπηρέτησης (πχ i-banking) 

Δημιουργήθηκε δίαυλος επικοινωνίας με τους πελάτες με την εισαγωγή των social media 

Ένα νέο προϊόν για διαχείριση e-mail 
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Καινοτομικά προϊόντα σε συνδυασμό με συσκευασία για τις αγορές εξωτερικού 

Χρήση νέων τεχνολογικών αυτοματισμών 

Κατασκευή ειδικού γερανού φορτοεκφόρτωσης κρεάτων σε αυτοκίνητα - αποθήκες 

Κατασκευή πάνελ ψυκτικών θαλάμων αυτοκινήτων 

Μας ζητήθηκε να συμμετάσχουμε σε ομάδες για την προώθηση νέων ιδεών. 

Το προϊόν Coca-Cola Zero. Το πρώτο αναψυκτικό της τελευταίας 20ετιας με επιτυχία παρόμοια της 
Coca-Cola light χάρις στο positioning του: αυθεντική γεύση Coca-Cola χωρίς θερμίδες. 

Ανάπτυξη νέου προϊόντος βελτιωμένου ως προς το κόστος παραγωγής. 

Η εφαρμογή της μηχανογράφησης στα τμήματα προϋπολογισμού και μισθοδοσίας 

Ανώτερη και  ποιοτικότερη γνώση 

Εισαγωγή συστημάτων πληροφορικής για την καλύτερη παρακολούθηση  της βασικής παραγωγικής 
διαδικασίας 

Η εταιρία ανέλαβε την αποκλειστική διάθεση καινοτόμου προϊόντος, Ελληνικής πατέντας και 
συναρμολόγησης στον χώρο του μείωσης κατανάλωσης καυσίμων διαφόρων οχημάτων. 

Εφαρμογή λιτής γραμμής παραγωγής 

Διοικητική μεταρρύθμιση 

Νέο προϊόν 

Μέθοδος φιλτραρίσματος 

Εισαγωγή νέου μοντέλου για θωράκιση έναντι σεισμικού κινδύνου 

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με κείμενα κυρίως σε μορφή PDF (νόμοι, επιστημονική ενημέρωση, βιβλία 
κ.λπ.) και βάση δεδομένων με κωδικοποιημένες λίστες φορέων και προσώπων για άμεση και δωρεάν 

ενημέρωση μέσω e-mail 

Σημαντικές αλλαγές στη χρήση καυσίμων 

Η μαζική επεξεργασία διαφορετικών ( σε χρώμα , διαστάσεις ) επενδύσεων θωρακισμένων θυρών και 
εσωτερικών θυρών, μέσα από ένα αυτοσχέδιο τρόπο στο XLS,  με αποτέλεσμα να μειωθεί δραματικά ο 

χρόνος παραγωγής, να μηδενιστούν τα λάθη  και να γίνει ευκολότερη η ταξινόμηση και η διανομή των 
προϊόντων 

Νέες Υπηρεσίες σε συντομότερο χρόνο παράδοσης 

 

Όπως  φαίνεται στο παρακάτω γράφημα, ο δευτερογενής τομέας ήταν αυτός 

που εισήγαγε τις περισσότερες καινοτομίες. Στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα 

παραγωγής οι μισές καινοτομίες που εισήχθηκαν αφορούσαν κάποιο νέο ή αισθητά 

βελτιωμένο προϊόν, ενώ στον τριτογενή τομέα το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 1/6 

του συνόλου. Στον τριτογενή τομέα οι περισσότερες καινοτομίες αφορούν την 

οργανωσιακή δομή και την λειτουργία της. Επίσης, στον πρωτογενή τομέα 

παραγωγής οι επιχειρηματίες επέλεξαν να αναδιοργανώσουν την επιχείρησή τους και 

να προωθήσουν τα προϊόντα τους σε νέες αγορές σε ποσοστά 10% Στον δευτερογενή 

τομέα ένα 8% των επιχειρηματιών άλλαξε το μείγμα του μάρκετινγκ, ενώ η 

διαχείριση και η εκπαίδευση του προσωπικού δεν επιλέχτηκαν σαν καινοτόμες 

διαδικασίες, παρά μόνο στον τομέα των υπηρεσιών κατά ένα 5%.   
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Αναφορικά με την διάρθρωση του επιπέδου εκπαίδευσης του προσωπικού των 

εταιρειών τις οποίες εκπροσωπούν οι ερωτώμενοι, στην παρούσα έρευνα ζητήθηκε η 

κατανομή του συνόλου των εργαζομένων  της κάθε επιχείρησης στα διάφορα επίπεδα 

εκπαιδευτικών βαθμίδων. Αναλύοντας τα δεδομένα, συνοψίζουμε στα παρακάτω 

ευρήματα:   
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Μεταπτυχιακό ΑΕΙ ΤΕΙ Λύκειο Γυμνάσιο 

Διάρθρωση του επιπέδου εκπαίδευσης των επιχειρήσεων 

< 20% 21%-40% 41%-60% 61%-80% 81%-100% 
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 Εκ πρώτης όψεως διαπιστώνεται ότι η οι μέσες κατηγορίες εκπαίδευσης 

αποτελούν και την πλειοψηφία του προσωπικού των επιχειρήσεων.  

 Οι απόφοιτοι Γυμνασίου και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου αποτελούν και την 

συντριπτική πλειοψηφία του προσωπικού που κατατάχθηκε σε ποσοστά κάτω 

του 20%. Σε κάποιες επιχειρήσεις τα ποσοστά αυτά ήταν μηδενικά. 

 Οι επιχειρήσεις, από τις μέσες κατηγορίες εκπαίδευσης, απασχολούν μεγαλύτερο 

αριθμό αποφοίτων Λυκείου και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.  

 Από περαιτέρω ανάλυση στο SPSS προκύπτει ότι καθώς μεταφερόμαστε προς 

τον τριτογενή τομέα παραγωγής, τα ποσοστά απασχόλησης  απόφοιτων  Λυκείου 

μειώνονται. Αντίθέτως, η απασχόληση κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου είναι 

ομοιόμορφα κατανεμημένη στους τρεις κλάδους της οικονομίας.  

Οι χαμηλές επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων σε παραγωγή καινοτομίας 

επαληθέυονται και στην παρούσα έρευνα. Από το σύνολο των εμπλεκόμενων 

επιχειρήσεων, μόνο το 33% διαθέτει τμήμα Ε&Α ή έστω κάποια επιφορτιμένα άτομα 

για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή διαδικασιών.  

 

 

Όπως προαναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, το ποσοστό των χρημάτων σε 

έρευνα και ανάπτυξη που δαπανούν οι επιχειρήσεις μιας χώρας, παρέχει και κάποιες 

ενδείξεις για την ανταγωνιστικότητα κι την ευημερία της χώρας στο μέλλον. Οι 

ελληνικές επιχειρήσεις δεν δημιουργούν καινοτομία, παρόλα αυτά, φαίνεται πως 

καινοτομούν σε ίδια επίπεδα με τις μέσες ευρωπαϊκές. Το παραπάνω εγηξείται από το 

γεγονός ότι αρκούνται στην εισαγωγή έτοιμης καινοτομίας και ενσωμετωμένης 

τεχνολογίας από το εξωτερικό, διότι στη χώρα μας το κόστος πειραματισμού, 

δέσμευσης χρημάτων και κατωχύρωσης ευρεσιτεχνίας είναι πολύ ακρίβοτερο από το 

αντίστοιχο ανταγωνιστικών χωρών.   

Πολλοί είναι οι παράγοντες που αναστέλλουν την παραγωγή καινοτομίας στην 

Ελλάδα. Στο συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο περιοριστήκαμε σε πέντε, λαμβάνοντας 

υπόψη το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, οικονομικούς και κοινωνικούς 

παράγοντες. Οι απαντήσεις που λάβαμε επιβεβαιώνουν την έλλειψη κρατικής 
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μέριμνας που αποτελεί τροχοπέδη στην προώθηση της ενδογενούς καινοτομίας στην 

Ελλάδα. Τα μελανότερα σημεία σχετίζονται με την έλλειψη οικονομικής υποστήριξης 

από φορείς και επενδυτές και με το νομοθετικό πλαίσιο και τις περίπλοκες 

διαδικασίες. Παρόλα αυτά και οι επιχειρηματίες του δείγματός μας δεν μένουν 

αμέτοχοι σε αυτή την κατάσταση, από την στιγμή που δεν διαθέτουν την κατάλληλη 

επιχειρηματική κουλτούρα που προάγει τον πειραματισμό και την αναζήτηση νέων 

ιδεών. 

 

 

 

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω εμποδίων προτάθηκαν προς επιλογή πέντε 

λύσεις/κατευθύνσεις, που αναφέρονται σε ένα ευνοϊκό και απλούστερο νομικό και 

κανονιστικό πλαίσιο,   στην συνεχή ενημέρωση και προώθηση από τους σχετικούς 

φορείς των μορφών χρηματοδότησης, την επιλογή κατάλληλου ανθρωπίνου 

δυναμικού και την συνεχή κατάρτισή του, την υιοθέτηση συνεργασιών ή 

στρατηγικών συμμαχιών με άλλες επιχειρήσεις για δράση από κοινού (δίκτυα 

επιχειρήσεων)  και την διευκόλυνση των επιχειρήσεων μέσα από συνεργατικούς 

σχηματισμούς (cluster). Είναι εμφανές ότι οι τρείς πρώτοι παράγοντες αφορούν 

αποκλειστικά  ενέργειες που εντάσσονται στις αρμοδιότητες και τις πρωτοβουλίες  

των ίδιων των επιχειρήσεων, ενώ οι δύο τελευταίοι αποτελούν μέλημα της 

κυβέρνησης.  

 

0,0 50,0 100,0 

Νομοθετικό πλαίσιο & περίπλοκες διαδικασίες 

Έλλειψη υποδομών διευκολυνσης καινοτ. 

Έλλειψη κινήτρων για επένδυση  σε καινοτ. 

Απουσία οικ.υποστηρ.από επενδ.& φορείς 

Ακατάλληλο εσ.κλίμα & κουλτούρα επιχείρ. 

Ανασταλτικοί παράγοντες καινοτομίας 

Διαφωνώ πλήρως Διαφωνώ Ουδέτερος Συμφωνώ  Συμφωνώ πληρως 
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Είναι εμφανές ότι οι επιχειρηματίες του δείγματος μας εστίασαν την προσοχή 

τους περισσότερο στην πλευρά του κράτους. Κατά 90% αναγνωρίζουν την έλλειψη 

της πολιτείας, που με τις αποσπασματικές της πολιτικές, τις γραφειοκρατικές δομές 

και την πολυπλοκότητα, εμποδίζει όχι μόνο την καινοτόμα δραστηριότητα, αλλά και 

γενικά την επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης, τα παραπάνω στοιχεία μας 

δείχνουν μια  έλλειψη ενός κατάλληλα εκπαιδευμένου και καταρτισμένου 

ανθρωπίνου δυναμικού. Συνδυάζοντας όμως τα στοιχεία  με το γεγονός ότι η Ελλάδα 

γενικά,  αλλά και  οι επιχειρήσεις του δείγματος, διαθέτει ένα καλά καταρτισμένο 

προσωπικό, πιθανών αυτό το προσωπικό να μην βρίσκεται στις σωστές θέσεις ή να 

μην του δίνεται η δυνατότητα να προωθήσει νέες ιδέες. 

Από την άλλη, το γεγονός ότι δεν ήταν στην πρώτη επιλογή των ερωτώμενων η 

χρήση των δικτύων επιχειρήσεων και των συνεργατικών σχηματισμών, δηλώνει ότι 

δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη η κατάλληλη επιχειρηματική κουλτούρα συνεργασίας, 

μέσα από την οποία θα οι επιχειρήσεις θα ενεργούν πρώτα για το κοινό καλό και από 

εκεί θα αντλούν ατομικά οφέλη . Θεωρητικά πιστεύουν ότι είναι  μια καλή ιδέα, αλλά 

δεν γνωρίζουν ακριβώς τον τρόπο για να επιτύχει. Στο παρελθόν υπήρξε μια μικρή 

προσπάθεια δημιουργίας αναπτυγμένων συνεργασιών, οι οποίες είχαν στην 

πλειοψηφία τους συνεταιριστικό χαρακτήρα. Επίσης, διαπιστώνεται ότι  τα λίγα 

business cluster που υπάρχουν, δημιουργήθηκαν μετά από σχετικές προκηρύξεις του 

κράτους, παρά από καθαρά ιδιωτική πρωτοβουλία και προσπάθεια.  Στην παρούσα 

φάση, θέλουμε να πιστεύουμε ότι η κρίση έχει πιέσει τον επιχειρηματικό κόσμο προς 

την ουσιαστική αναζήτηση νέων λύσεων  επιβίωσης και βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας τους. Άλλωστε το 58% των ερωτηθέντων δήλωσε θετικό στην 

χρήση των cluster ως μια καλή ευκαιρία για την βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης 

τους.  

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 

Απλούστερο νομεθετικό & κανονιστικό … 

Ενημέρωση & προώθη από φορείς μορφών … 

Επιλογή & κατάρτιση κατάλληλου … 

Συνεργασίες & συμμαχίες μεταξύ … 

Διευκόλυνση μέσω συνεργ.σχηματισμών … 

Τρόποι αντιμετώπισης ανασταλτικών παραγόντων καινοτομίας 

Διαφωνώ πλήρως Διαφωνώ Ουδέτερος Συμφωνώ  Συμφωνώ πληρως 
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Ενδιαφέρουσα είναι η άποψη των ερωτώμενων γύρω από τους περισσότερο 

ενδεδειγμένους κλάδους για την ύπαρξη και λειτουργία ενός συνεργατικού 

σχηματισμού. Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, αλλά και από 

αποτελέσματα κοινοτικών μετρήσεων για την καινοτομία σε επίπεδο κλάδων στην 

Ελλάδα, ο «πρωτοπόρος» τομέας είναι ο τομέας Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών. Δεύτεροι σε προτίμηση έρχονται  η Διαχείριση Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας σε ποσοστό 75% και ο τουριστικός κλάδος σε ποσοστό 71%. Οι 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μαζί με την εκπαίδευση και τον δημόσιο τομέα 

κυμαίνονται στο 65% περίπου των προτιμήσεων, ενώ αξιοσημείωτη είναι έλλειψη 

προτίμησης για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (50%). Να σημειωθεί ότι το 

σύνολο των αποτελεσμάτων ξεπερνά το 100% γιατί ζητήθηκε να επιλεγούν έως και 3 

κλάδοι. Υπάρχει λοιπόν μια λανθασμένη εντύπωση ότι οι συνεργατικοί σχηματισμοί  

μπορούν να εφαρμοστούν μόνο σε κλάδους που περιέχουν κάποια μορφή 

τεχνολογίας. Όμως, όπως η καινοτομική συμπεριφορά δεν αφορά μόνο τους κλάδους 

με έντονο τεχνολογικό περιεχόμενο, έτσι και η χρήση των cluster δεν αφορά μόνο 

επιχειρήσεις με τεχνολογικό προσανατολισμό. Η ένταξη κάποιων εμπορικών 

επιχειρήσεων σε οριζόντια συστάδα, μέσα από την οποία θα συνεργάζονται για κοινή 

προβολή, διαφήμιση, διοργάνωση εκδηλώσεων, κοινές υποδομές και υποστηρικτικές 

υπηρεσίες, θα αποτελούσε ένα καλό μέσο για να αντιμετωπίσουν από κοινού τον 

ανταγωνισμό των πολυκαταστημάτων και των εμπορικών κέντρων. Κατά τον ίδιο 

τρόπο θα μπορούσαν να εξελιχθούν κάποιοι ήδη υπάρχοντες τοπικοί συνεταιρισμοί 

αγροτικών προϊόντων.  

Το τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από τρεις ερωτήσεις που 

αναφέρονται στα τρέχοντα προβλήματα των ελληνικών επιχειρήσεων και σε 
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Τουριστικός κλάδος 

ΤΠΕ 

Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας 

ΑΠΕ 

Εκπαίδευση 

Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου  

Υπηρεσίες Δημοσίου 

Σε ποιούς κλάδους θεωρείτε ότι είναι περισσότερο ενδεδιγμένη για 

μια βιώσιμη προοπτική η ύπαρξη ενός cluster; 

Διαφωνώ πλήρως Διαφωνώ Ουδέτερος Συμφωνώ  Συμφωνώ πληρως 
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προτάσεις για ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Σε όλες τις ερωτήσεις ζητήθηκε 

να επιλεχθούν έως 3 απαντήσεις, οπότε το σύνολο των ποσοστών επιλογής 

υπερβαίνει το 100%.  

Από τους 132 ερωτώμενους, οι 76 ψήφισαν τους χρηματοοικονομικούς 

περιορισμούς ως το κυριότερο πρόβλημα των ελληνικών επιχειρήσεων σήμερα. Την  

αμέσως επόμενη θέση λαμβάνουν η περιορισμένη ζήτηση και η έλλειψη υποστήριξης 

από την πολιτεία. Οι 38 από τους 132 (28%) πιστεύουν ότι η διοικητική οργάνωση 

των επιχειρήσεων στις οποίες απασχολούνται ή διοικούν  είναι ανεπαρκής, οι 30 

(22,7%) ότι είναι απαραίτητη η στελέχωση τους με καταλληλότερο προσωπικό, ενώ  

μόνο οι 15 πιστεύουν ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Από 

περεταίρω ανάλυση προέκυψε ότι οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και τα ανώτατα 

διευθυντικά στελέχη επέλεξαν με σειρά προτεραιότητας τους παράγοντες της 

περιορισμένης ζήτησης, τους χρηματοοικονομικούς περιορισμούς και την ανεπαρκή 

στελέχωση του ανθρωπίνου δυναμικού. Οι υπάλληλοι μέσων διοικητικών θέσεων 

ψήφισαν κατά πλειοψηφία την περιορισμένη ζήτηση και στην συνέχεια τα 

χρηματοοικονομικά προβλήματα. Σε όλα τα υπόλοιπα είδη  απασχόλησης η 

κατανομή των απαντήσεων ήταν ομοιόμορφη.  

 

 

 

Δεδομένων των χρηματοοικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις σήμερα,  θα περίμενε κανείς να ζητούν σε πρώτη επιλογή την ενίσχυση 

της ρευστότητας, τις ευνοϊκές ρυθμίσεις των δανειακών τους υποχρεώσεων ή την 

οικονομική ελάφρυνσή τους μέσω της φορολογίας, των ασφαλιστικών εισφορών , 

κλπ. Όμως οι 106 εκ των 132 ερωτηθέντων θεωρούν ότι πρωτίστως οι ενέργειες της 

κυβέρνησης για ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο στα επόμενα χρόνια, θα πρέπει να 

επικεντρωθούν στην μείωση της γραφειοκρατίας, στον εκσυγχρονισμό και τον 

καλύτερο συντονισμό της δημόσιας διοίκησης. Προφανώς οι τρεις παραπάνω - 

εξίσου σημαντικοί παράγοντες – θεωρούνται περισσότερο ως προβλήματα   που 

απορρέουν από την κρίση, ενώ η αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης αποτελεί τη 
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βάση για ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον, που θα διευκολύνει την 

καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και θα προωθεί των βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας τους. Στο ίδιο πλαίσιο, η καταπολέμηση  της φοροδιαφυγής, 

αποτελεί περισσότερο ένα εργαλείο για την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης 

του κράτους, παρά για  την δημιουργία ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου.  

 

 

 

Σχετικά με το 25.5 ερώτημα, που προτείνει να δοθεί έμφαση στην τεχνολογική 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων, προφανώς οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι το τεχνολογικό 

επίπεδο των ελληνικών επιχειρήσεων είναι αρκετά αναβαθμισμένο, γεγονός που  

συνάδει και με αποτελέσματα σχετικών ερευνών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 

ΙΟΒΕ. Σύμφωνα με το Innovation Union Scoreboard (2011), οι ελληνικές 

επιχειρήσεις αν και υστερούν σε επενδύσεις σε Ε&Α, σε αντίστοιχες 

χρηματοδοτήσεις, σε παραγωγή και σε κατοχύρωση πατεντών, παρόλα αυτά 

καινοτομούν υιοθετώντας έτοιμη τεχνολογία  από το εξωτερικό. Αντίστοιχα, ο ΙΟΒΕ 

σε περσινή έρευνα αναφέρει ότι οι επιδόσεις των επιχειρήσεων αρχικών σταδίων 

στην Ελλάδα είναι εντυπωσιακές, καθώς πάνω από το 1/3 αυτών δηλώνει ότι 

χρησιμοποιεί τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες στην αγορά λιγότερο από ένα έτος. 

(GEM, 2012). 

  Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (101 εκ των 132 ατόμων) 

πιστεύει ότι η Ελλάδα, για ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο, θα πρέπει να 

επικεντρωθεί πρωταρχικά σε στοχευμένες δράσεις στον πρωτογενή τομέα με σκοπό 

την εξάλειψη των εισαγωγών και την επαναφορά της παραγωγής, όπως επίσης να 

δώσει έμφαση σε κλάδους στους οποίους είμαστε ήδη γνωστοί (πχ, τουρισμός, 

τρόφιμα και ποτά, ναυτιλία, κλπ).    
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Τα 75 άτομα επέλεξαν την στρατηγική της έμφασης σε εξειδικευμένα προϊόντα 

κάθε κλάδου, όπως για παράδειγμα, στον ιατρικό τουρισμό, στην παραγωγή 

γενόσημων φαρμάκων, στα επώνυμα οπωροκηπευτικά ή στα βιολογικά προϊόντα και 

τα βότανα. Η γενικευμένη στόχευση στην ανάπτυξη του δευτερογενή ή του τριτογενή 

τομέα δεν φάνηκε να τους ικανοποιεί, από την στιγμή που  διάλεξαν περισσότερο 

εξειδικευμένες λύσεις. Τέλος, οι περισσότεροι απέφυγαν να επιλέξουν την λύση της 

στροφής προς την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας που 

ακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις, διότι θεώρησαν ότι είναι ένας τομέας στον οποίο 

θα πρέπει να καταβάλλουμε πολλαπλάσιες προσπάθειες για να αποκτήσουμε 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υφιστάμενων χωρών παραγωγής 

τεχνολογίας. 

 

3. Συμπεράσματα 

Η διεθνοποίηση των αγορών εμπορευμάτων, κεφαλαίου και χρήματος τις 

τελευταίες δεκαετίες, αποτελούν κινητήριο μοχλό για τον προσανατολισμό  των 

επιχειρήσεων σε στρατηγικές που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια. Η εξωστρέφεια 

όμως δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν υποστηρίζεται από επιχειρήσεις που διαθέτουν 

ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. 

Επίσης, οι οικονομικές εξελίξεις είναι ραγδαίες και μεταδίδονται ταχύτατα από 

χώρα σε χώρα, όπως η πρόσφατη ύφεση που έχει πλήξει την χώρα μας.  Το 

αποτέλεσμα είναι η διεθνής αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση των οικονομιών και 

η ανάγκη για στενότερες και περισσότερο συστηματικές συνεργασίες μεταξύ των 

επιχειρήσεων προκειμένου να ανταπεξέλθουν στους αυξημένους κινδύνους.  

Στην χώρα μας οι ΜμΕ κατέχοντας το 99,9% του συνόλου των επιχειρήσεων 

(SBA Fact Sheet, 2012), αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης της εθνικής 

και περιφερειακής οικονομίας. Ιδιαίτερα, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, που 

απασχολούν προσωπικό κάτω από 10 άτομα, κατέχουν  ποσοστό 96,6% του συνόλου 

των ΜμΕ, το 85,2% του συνόλου της απασχόλησης και το 70,2% της προστιθέμενης 
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αξίας,  Οι μικροί αυτοί επιχειρηματίες είναι στην πλειοψηφία τους αυτοδίδακτοι, 

εμπειρικά καταρτισμένοι σε θέματα διοίκησης και διστακτικοί στην εφαρμογή νέων 

τεχνικών και καινοτομιών. Πάνω από τις μισές ελληνικές επιχειρήσεις 

χαρακτηρίζονται από απουσία στρατηγικής και οράματος (Πιπερόπουλος, 2008), ενώ 

η εκάστοτε στρατηγικές στην πλειοψηφία τους ανακοινώνονται μόνο στα ανώτερα 

στελέχη, χωρίς τυπική και ξεκάθαρη μορφή.  Θα πρέπει λοιπόν να προσαρμοστούν με 

γεωμετρική ταχύτητα σε νέα συστήματα διοίκησης και στρατηγικού σχεδιασμού, εάν 

επιθυμούν να επιβιώσουν και να γεφυρώσουν το χάσμα της ανταγωνιστικότητας με 

τις αντίστοιχες επιχειρήσεις της ΕΕ. Το ενθαρρυντικό είναι πως την τελευταία 

περίοδο,  έχουν μεταβληθεί τόσο τα κίνητρα για την  δημιουργία μιας επιχείρησης, 

όσο και  η σύστασή της. Αφενός υπό την πίεση της κρίσης, όλο και περισσότεροι 

σπεύδουν να αναζητήσουν και να αξιοποιήσουν κάθε πιθανή επιχειρηματική ευκαιρία 

που πριν την αγνοούσαν και αφετέρου,  το ποσοστό των καταρτισμένων 

επιχειρηματικών αρχικών σταδίων έχει εκτιναχθεί από το 2009 (ΙΟΒΕ) και 

υποδηλώνει μια πιθανή μεταστροφή στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας των 

επιχειρήσεων.   

Από την άλλη πλευρά, το κράτος δεν φρόντισε έως σήμερα με συστηματικό 

τρόπο να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα των μικρών 

αυτών επιχειρήσεων, μέσα από έργα υποδομής, από ευκολότερη πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση και από θεσμική κατοχύρωση στα ίδια  πλαίσια με τις μεγάλες 

επιχειρήσεις. Επίσης,  ομοίως με την πλειοψηφία των  πολιτών, το ίδιο το κράτος δεν 

φρόντισε να υλοποιήσει και να διατηρήσει  έναν μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό 

τόσο για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, όσο και για επιμέρους «ευαίσθητους» 

και κερδοφόρους τομείς, όπως για παράδειγμα την εκμετάλλευση των φυσικών μας 

πηγών ενέργειας κατά το πρότυπο της  Κύπρου ή την ύπαρξη μιας εθνικής αγροτικής 

πολιτικής με στόχο την κάλυψη των εγχώριων αναγκών και την εξωστρέφεια. Η 

έλευση της κρίσης βρήκε την χώρα απροετοίμαστη και ανοχύρωτη σε επίπεδο 

εξουσίας, κοινωνικών δομών και νοοτροπίας. Η υγιής επιχειρηματικότητα της χώρας 

μας, όπως και η  προσέλκυση ξένων επενδύσεων, παρεμποδίστηκαν από την 

γραφειοκρατία, την μεταβλητότητα στην εφαρμογή πολιτών και στην διαφθορά           

(Global Competitiveness Report, 2011-12).  

Υπό  την εξέλιξη της υποβάθμισης της θέσης του παραγωγικού μας συστήματος 

στο πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισμού, είναι επιβεβλημένη η ανάγκη να στραφεί η 

προσοχή της κυβέρνησης από τους προβληματισμούς γύρω από την είσπραξη των 
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δημοσίων εσόδων, στα προβλήματα του παραγωγικού συστήματος και στη 

δημιουργία προϋποθέσεων για την αναζωογόνηση της δυναμικής του.   

Η Ελλάδα ως γνωστόν διεθνώς κατέχει ένα καλό ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο 

δυστυχώς σήμερα βρίσκει διεξόδους σε επιχειρήσεις του εξωτερικού. Το υψηλό 

επίπεδο ανώτερης εκπαίδευσης, σε συνδυασμό με την ετοιμότητα των ελληνικών 

επιχειρήσεων  στο να δέχονται την εισερχόμενη καινοτομία και να λανσάρουν νέα ή 

σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα, είτε για την εταιρία είτε για το σύνολο της αγοράς, 

υποδηλώνουν μια τάση δημιουργικότητας και ανοιχτών οριζόντων. Ωστόσο, 

υπάρχουν ακόμη πολλά βήματα για να κάνουμε, διότι η ανταγωνιστικότητα μπορεί να 

κερδίζεται προσωρινά με το λανσάρισμα ενός νέου προϊόντος, αλλά δεν διατηρείται 

αν δεν συνοδευτεί από συνεχείς βελτιώσεις ή νέες ιδέες και σε άλλους τομείς, όπως  

σε διαδικασίες και μεθόδους marketing ή  σε οργανωσιακή καινοτομία. 

Μέχρι αυτό το σημείο, θα μπορούσαμε να αρκεστούμε σε μια στρατηγική 

καινοτομίας με την οποία θα υιοθετούμε τεχνολογία  που παράγεται από άλλους – 

όπως κάνουμε ήδη -  προσαρμόζοντάς την όμως στην τοπική κουλτούρα και 

συνθήκες. Εδώ δεν υπάρχει αναγκαστική εστίαση στη υψηλή τεχνολογία, αλλά 

κυρίως σε νέους τρόπους του επιχειρείν. Αυτό είναι  ένα μοντέλο διάχυσης της 

γνώσης με μικρή πρωτογενή έρευνα, που θα χτίζει πάνω σε σημεία αιχμής της χώρας, 

όπου πετυχαίνονται καλύτερες επιδόσεις, και μπορεί να ενισχυθεί με προγράμματα 

που στηρίζουν την διεθνή και εγχώρια δικτύωση με άλλες επιχειρήσεις και 

ερευνητικά κέντρα, την ταχύτερη απορρόφηση δοκιμασμένων καινοτομιών και την 

προσαρμογή τους στις τοπικές συνθήκες. Οπότε με αυτό τον τρόπο  θα εισάγονται 

συνήθως μικρές οριακές καινοτομίες στα προϊόντα, τις διαδικασίες και γενικά στον 

τρόπο ικανοποίησης των αναγκών του πελάτη, οδηγώντας εν τέλει σε  μικρές 

συνεχείς βελτιώσεις της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας  

Όμως θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και σε εντατικότερη παραγωγή έρευνας 

και ενδογενούς επιχειρηματικής καινοτομίας, μέσα από την ενίσχυση της 

πρωτογενούς Ε&Α, την συνεργασία των επιχειρήσεων με τα ερευνητικά κέντρα και 

τα πανεπιστήμια και την αξιοποίηση του ανώτερου νοητικού κεφαλαίου μας. Η 

χρήση των τεχνολογικών cluster είναι μια ενδεδειγμένη λύση προς αυτή την πορεία, 

με φωτεινό παράδειγμα τους συνεργατικούς σχηματισμούς που δημιουργήθηκαν 

μέσω του φορέα Corallia.  

Η μέχρι και σήμερα αδράνεια των cluster οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην 

λάθος επιχειρηματική φιλοσοφία μέσα από την οποία οι Έλληνες επιχειρηματίες 

θέλουν να κατέχουν την απόλυτη διαχείριση της εταιρίας τους. Η άποψη αυτή αρχίζει 
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να χάνει έδαφος, επειδή οι ελληνικές εταιρίες έχουν αντιληφθεί ότι η συνεργασία 

αποτελεί την βάση για την ίδια την επιβίωσή τους. Μέσα σε ένα έντονα 

ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, οι ελληνικές επιχειρήσεις 

αντιλαμβάνονται τις αδυναμίες τους σε θέματα προσφοράς ολοκληρωμένων 

προϊόντων και λύσεων, έλλειψης  προδιαγραφών, χαμηλής προβολής, προώθησης και 

διαφήμισης, όπως και χαμηλής διαπραγματευτικής ικανότητας. Εκτός της έμφασης 

στην καινοτομία, στην διαφοροποίηση και στην σταθερά υψηλή ποιότητα, θα πρέπει 

να δημιουργήσουν ικανές υποδομές για να στηρίξουν την ανάπτυξη τους στο 

εξωτερικό. Για να ολοκληρωθούν όλα τα παραπάνω είναι σημαντικό να 

δημιουργηθούν ομάδες επιχειρηματιών με κοινά οράματα και διάθεση για 

εποικοδομητικό συμβιβασμό με σκοπό το κοινό όφελος. Μέσα από την ένωση των 

δυνάμεων ελαχιστοποιείται το κόστος εισόδου των προϊόντων στην ξένη αγορά, 

αυξάνεται η διαπραγματευτική ικανότητα και μειώνεται  το ρίσκο που ενέχει η 

δραστηριοποίηση σε ένα ξένο κράτος.  

Στο πλαίσιο αυτό είναι επιτακτική ανάγκη οι φορείς που διαχειρίζονται τα 

σχετικά προγράμματα να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες και να 

ενημερώσουν σε βάθος τις επιχειρήσεις για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των 

συνεργατικών σχηματισμών. Όμως δεν θα πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη του 

παρελθόντος, όπου για λόγους πολιτικών σκοπιμοτήτων, βαπτίζονταν ως καινοτόμα 

και επιδοτούνταν αναποτελεσματικά και γραφειοκρατικά σχήματα, που τελικά δεν 

έφεραν αναπτυξιακά αποτελέσματα.  

Ας υπάρχει λοιπόν ένα μήνυμα αισιοδοξίας και έμπνευσης ότι με νέα μοντέλα 

συνεργασίας, ευρύτερες συλλογικότητες, αλλαγή νοοτροπίας και κοινή προσπάθεια, 

είναι εφικτή η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα οδηγήσει την Ελλάδα στην 

ανάπτυξη και θα κρατήσει τους νέους στη χώρα μας. 
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