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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας βασίζεται στην αποτελεσματική και βιώσιμη λειτουργία 

των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Η συμβολή των ΜΜΕ στην οικονομική ανάπτυξη κάθε 

χώρας αναπτυγμένης και αναπτυσσόμενης είναι ουσιώδης σημασίας, για την  Ελλάδα είναι 

ακόμα μεγαλύτερη η σημασία τους καθώς αποτελούν το βασικό επιχειρηματικό μοντέλο και 

τον ακρογωνιαίο λίθο της εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης και καταλαμβάνουν το 

μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων στη χώρα. Ειδικότερα, συνιστούν στη διαφοροποίηση 

της οικονομικής βάσης της χώρας και παρέχουν την δυνατότητα να ανταποκρίνεται σε ποικιλία 

συνθηκών της αγοράς καθώς βοηθούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στον 

περιορισμό της ανεργίας ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν ένα στοιχείο τοπικού ελέγχου και 

μπορούν να ανταποκρίνονται σε τοπικές ανάγκες. 

Η παρουσία αυτών των επιχειρήσεων αποτελεί έκφραση της πολιτικής ανταγωνισμού, 

συνεισφέρουν στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας ενθαρρύνουν νέες χρήσεις της 

τεχνολογίας και απορροφούν τεχνολογικές καινοτομίες με αποτέλεσμα να πραγματοποιούν 

υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας αποσπώντας μεγαλύτερη παραγωγή ανά μονάδα 

κεφαλαίου. Τέλος αποτελούν οδό για την αυτό-ανάπτυξη και την ατομική επιτυχία και 

έκφραση του επιχειρηματικού πνεύματος. 

Από την επιτυχή προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα θα κριθεί τελικά η 

διεθνής ανταγωνιστικότητα της χώρας, δηλαδή το κατά πόσο ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες 

θα υπάρχουν στις ανοιχτές αγορές. Στις ανταγωνιστικές αγορές, η ικανότητα των επιχειρήσεων 

και επιχειρηματιών θα είναι πιο σημαντικοί παράγοντες, παρά το εθνικό περιβάλλον. Κρίσιμης 

σημασίας είναι η στρατηγική των επιχειρήσεων, δηλαδή το πώς θα προσφέρουν ελκυστικές 

και ποιοτικές προσφορές στον πιεσμένο σήμερα καταναλωτή σε χαμηλότερα επίπεδα κόστους.  

Με τις διαφαινόμενες τάσεις, ευκαιρίες θα υπάρξουν κυρίως σε παραδοσιακούς -κλάδος 

υποδημάτων- αλλά και σε άλλους κλάδους, όμως ποιες επιχειρήσεις θα τις αξιοποιήσουν είναι 

αβέβαιο.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο ποσοστό της 

επαγγελματικής δραστηριότητας και γενικότερα της οικονομίας και σίγουρα η συμβολή τους 

στη σταθερή και ανοδική πορεία ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας είναι ιδιαίτερα 

βαρύνουσας σημασίας. Συνηθίζουμε να αποκαλούμε τις Μ.Μ.Ε. «ραχοκοκαλιά της ελληνικής 

οικονομίας», και σκοπός αυτής της διπλωματικής είναι να αποδείξουμε ότι η συγκεκριμένη 

έκφραση δεν συνιστά ευφυολόγημα, αλλά αντιπροσωπεύει πλήρως τις απόψεις της ελληνικής 

κοινωνίας για το ρόλο και τη σημασία της Μικρομεσαίας Ελληνικής Επιχείρησης.  

Στην προσπάθεια μας να καταγράψουμε την πραγματικότητα που επικρατεί στις 

επιχειρήσεις αυτές διαπιστώσαμε πως το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον μετά τη κρίση είναι 

διαφορετικό καθώς έχει φέρει νέες ισορροπίες στην αγορά, με τις κατάλληλες δράσεις και 

πολιτικές οι ΜΜΕ θα γίνουν ανταγωνιστικότερες κυρίως χάρη στην προώθηση της 

επιχειρηματικότητας, την καλύτερη πρόσβαση στην εσωτερική και την εξωτερική αγορά, την 

απλοποίηση της κοινοτικής νομοθεσίας, τη βελτίωση του αναπτυξιακού δυναμικού τους 

καθώς επίσης την αποτελεσματική σύμπραξη με τα μέρη που ενδιαφέρονται για τις ΜΜΕ, 

αφού αποτελούν έναν μείζονα παράγοντα ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης 

σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Αναλυτικότερα, προσπαθώντας να αναδείξουμε την σπουδαιότητα των ΜΜΕ στην 

ελληνική οικονομία, στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται ο ορισμός των ΜΜΕ όπως αυτός έχει 

ορισθεί βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και τι συμβαίνει στη Ελλάδα αφού σύμφωνα 

με τον συγκεκριμένο ορισμό το 99% σχεδόν των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα 

είναι μικρομεσαίες. Στη συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο με σκοπό την περαιτέρω ανάλυση 

των επιχειρήσεων αυτών γίνεται αναφορά στον διαχωρισμό τους ανά κατηγορίες με βάση τον 

επιδιωκόμενο σκοπό, τον κλάδο δραστηριότητας, την νομική μορφή τους και τέλος 

διαχωρισμός με βάση το μέγεθος των επιχειρήσεων αυτών. 

Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφεται η σημαντικότητα των ΜΜΕ στην Ευρώπη αφού 

συμβάλουν εξίσου στην υγειούς οικονομική ανάπτυξη προσφέροντας νέες θέσεις εργασίας κ.α. 

Αναφέρεται μια σύγχρονη πολιτική που έχει εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την 

στήριξη, ενίσχυση και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους που ισχύει για όλα τα κράτη 

μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα, παρουσιάζονται στατιστικά συγκριτικά στοιχεία σε 
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Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα και τέλος εμφανίζονται οι επιπτώσεις της κρίσης στις ΜΜΕ 

στην Ευρώπη. 

Το τέταρτο κεφάλαιο καταγράφει με μεγάλη ακρίβεια το τι ακριβώς συμβαίνει στην 

Ελλάδα παρουσιάζοντας έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί όσον αναφορά την γενικότερη 

συμβολή των ΜΜΕ στην ελληνική οικονομία, την ανταγωνιστικότητα, το επίπεδο 

εξωστρέφειας  των επιχειρήσεων, τις επιπτώσεις της κρίσης, τα στατιστικά στοιχεία βάση 

πρόσφατων δεδομένων καθώς και μια γενικότερη διατύπωση των πλεονεκτημάτων, 

μειονεκτημάτων καθώς και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο εμπόριο καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ΜΜΕ είναι εμπορικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη για αυτό 

ακριβώς το λόγο καταγράφεται η συμβολή του εμπορίου και ως η κινητήρια δύναμη ανάπτυξης 

στην Ευρώπη. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά για το εμπόριο στην Ελλάδα αναλύοντας την 

έννοια και τα γενικότερα χαρακτηρίστηκα του όπως είναι το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο πριν τα συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας 

παρουσιάζεται ο κλάδος της Υπόδησης στην Ελλάδα, ξεκινώντας από τον ορισμό του 

επαγγέλματος του υποδηματοποιού, τα βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου, τα προβλήματα 

και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται με την πάροδο του χρόνου καθώς ο υποδηματοποιός 

ειδικότερα στην χώρα μας αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα επαγγέλματα. Στην πορεία με 

σκοπό να αναδείξουμε την σπουδαιότητα του επαγγέλματος καταγράφονται οι συνολικές 

εισαγωγές και εξαγωγές των υποδημάτων στην Ελλάδα καθώς και στην Ιταλία αλλά και στην 

Τουρκία σε μία προσπάθεια σύγκρισης του κλάδου με χώρα εντός και εκτός Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

1.1 Ορισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 

Ο ορισμός των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων(ΜΜΕ) δεν υπάρχει σαν ένας γενικός και πλήρως 

αποδεκτός ορισμός παγκοσμίως, καθώς η κάθε χώρα διαμορφώνει τον δικό της ορισμό, βάση 

της οικονομικής, πολίτικης και της κοινωνικής της κατάστασης. Αυτό συμβαίνει επίσης λόγω 

της διαφοράς μεταξύ των μεγεθών των επιχειρήσεων από χώρα σε χώρα, αλλά και από τα 

μεγέθη των αγορών. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις θεωρούνται οι 

επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν λιγότερο από 500 εργαζομένους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

ως Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, θεωρούνται οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

οι οποίες με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μάιου 2003, 

κατηγοριοποιούνται με βάση τον αριθμό των απασχολουμένων ατόμων και τον κύκλο 

εργασιών τους ή τον τελικό ισολογισμό τους. Με αυτό το διαχωρισμό έχουμε τα εξής :  

 Μεσαία επιχείρηση : Ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 

εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως ή 

ο ισολογισμός της δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση : Ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 

εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών ή ο ισολογισμός της δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

 Πολύ μικρή επιχείρηση : Ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 

εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών ή ο ισολογισμός της δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ.  

Ο ορισμός των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων υλοποιείται προκειμένου 

να εκτιμηθεί καλύτερα η οικονομική πραγματικότητα των επιχειρήσεων αυτών και στόχος 

είναι να αποφευχθεί ενδεχόμενη εκμετάλλευση των μηχανισμών υποστήριξης των εν λόγω 

επιχειρήσεων από επιχειρήσεις που διαθέτουν μεγαλύτερη οικονομική δύναμη από τις ΜΜΕ. 

Από τον ορισμό των ΜΜΕ προκύπτουν και οι τύποι των επιχειρήσεων οι οποίοι 

συμπεριλαμβάνονται για τον υπολογισμό των απασχολουμένων. Οι τύποι των επιχειρήσεων 
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κατηγοριοποιούνται ως ανεξάρτητες, συνεργαζόμενες και συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 

Αναλυτικότερά: 

 Ανεξάρτητες: Θεωρούνται οι επιχειρήσεις που είναι εντελώς αυτόνομες και δεν 

συμμετέχουν σε άλλες επιχειρήσεις, αλλά και καμία άλλη επιχείρηση δεν συμμετέχει σε 

αυτές.  

 Συνεργαζόμενες: Θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες συνάπτουν σημαντικές 

χρηματοοικονομικές εταιρικές σχέσεις με άλλες επιχειρήσεις, χωρίς  η μία να ασκεί 

πραγματικό άμεσο ή έμμεσο έλεγχο στην άλλη. 

 Συνδεδεμένες: Θεωρούνται οι επιχειρήσεις  μεταξύ των οποίων υπάρχει άμεση ή έμμεση 

σχέση διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης ή και ελέγχου, διότι η μία συμμετέχει στο 

κεφάλαιο ή και τη διοίκηση της άλλης, ή υπάρχει η συμμετοχή των ιδίων προσώπων στο 

κεφάλαιο και τη διοίκηση και των δυο επιχειρήσεων.  

Οι ανεξάρτητες και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις απαντώνται περισσότερο στην αγορά 

καθώς  διαθέτουν λιγότερο περιπλοκή οικονομική και διοικητική μορφή, από τις 

συνδεδεμένες. Ο αριθμός των απασχολουμένων στις ΜΜΕ επιχειρήσεις, είναι ο αριθμός των 

εργαζομένων πλήρους απασχόλησης, από τον οποίο κρίνεται σε ποια κατηγορία (μεσαία 

επιχείρηση, μικρή επιχείρηση, πολύ μικρή επιχείρηση) αντιστοιχεί η επιχείρηση. Ως 

απασχολούμενοι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή επιτροπή ορίζονται οι εξής :  

 Οι μισθωτοί  

 Τα άτομα τα οποία εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν 

και εξομοιώνεται με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο, 

 Τους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες, 

 Τους εταίρους που ασκούν τακτική δραστηριότητα και αντλούν οικονομικά 

πλεονεκτήματα από την επιχείρηση. 

Εξαίρεση στον υπολογισμό των απασχολουμένων στις ΜΜΕ επιχειρήσεις αποτελούν οι 

εκπαιδευόμενοι ή οι σπουδαστές, οι οποίοι απασχολούνται από την επιχείρηση στα πλαίσια 

συμβάσεων μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης.  Σύμφωνα με την νομική αξία του 

ορισμού τονίζεται πως δεν είναι δεσμευτικός παρά μόνον όσον αφορά ορισμένους τομείς, όπως 

οι κρατικές ενισχύσεις, η χρηματοδότηση μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων ή τα κοινοτικά 

προγράμματα και ιδιαίτερα το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική 

ανάπτυξη όπου ενθαρρύνεται η χρήση του ορισμού ως σημείο αναφοράς για τυχόν αποφάσεις 

που λαμβάνουν. 
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1.2 Ορισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Βάση του ΕΟΜΜΕΧ 
 

Συμφώνα με τον ΕΟΜΜΕΧ, που είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρό-Μεσαίων 

Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας, ως ΜΜΕ θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 

μέχρι 100 άτομα σε προσωπικό. Αυτό συμβαίνει, διότι με βάση τον ορισμό της Ε.Ε. θα 

συμπεριλαμβανόταν όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις, καθότι το 99% των επιχειρήσεων έχουν 

μέχρι 50 άτομα προσωπικό, μιας και οι περισσότερες είναι οικογενειακές καθώς τη κυριότητα 

και τη διαχείριση τους  την αναλαμβάνει ο επιχειρηματίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 

της ίδιας πηγής, σημαντικότατη είναι η θέση των «μικρών» επιχειρήσεων, οι οποίες 

απασχολούν μέχρι και 10 άτομα προσωπικό, καθόσον αποτελούν το 96,3% του συνόλου των 

επιχειρήσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

2.1 Διαχωρισμός με Βάση τον Επιδιωκόμενο Σκοπό 
 

Ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό οι επιχειρηματικές οικονομικές μονάδες διακρίνονται σε 

μονάδες κοινωφελή χαρακτήρα και μονάδες που επιδιώκουν το κέρδος, οι μονάδες αυτές είναι 

κατά κανόνα οι ιδιωτικές επιχειρήσεις το δε κέρδος που πραγματοποιούν είναι αποτέλεσμα της 

αποδοχής των προϊόντων τους ή των υπηρεσιών τους από το καταναλωτικό κοινό (Λαζαρίδης 

& Παπαδόπουλος 2005,σ.38).  

Οι  μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί είναι μία λογιστική οντότητα, η οποία λειτουργεί 

προς όφελος της κοινωνίας και όχι προς όφελος ενός ιδιοκτήτη ή μίας ομάδας συνεταίρων ή 

μετόχων. Έτσι η έννοια του καθαρού εισοδήματος δεν έχει νόημα για έναν μη κερδοσκοπικό 

οργανισμό. 

Τα χαρακτηριστικά των μη κερδοσκοπικών οργανισμών είναι τα εξής: 

 Οι  υπηρεσίες των μη κερδοσκοπικών οργανισμών είναι προς όφελος των πολλών και 

όχι των λίγων. Τα μέλη μπορεί να είναι ένας περιορισμένος αριθμός κατοίκων μιας 

κοινότητας μέχρι και ένας ολόκληρος σχεδόν ο πληθυσμός μίας πόλης. 

 Το κέρδος δεν αποτελεί κίνητρο. Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί δεν λειτουργούν με 

στόχο την απόκτηση κέρδους και φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις αλλά σε 

ορισμένες δραστηριότητες όπως είναι τα έσοδα από ενοίκια. 

 Χρηματοδότηση από πολίτες. Τα μέλη των μη κερδοσκοπικών οργανισμών εισφέρουν 

τακτικά για τις ανάγκες του οργανισμού και για να καλύψουν το σύνολο των 

λειτουργικών εξόδων. Επίσης, ένα σημαντικό τμήμα των κεφαλαίων προέρχεται από 

δωρεές. Βέβαια, όπως όλες οι επιχειρήσεις έτσι και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί 

διοικούνται από επιλεγμένους ή εκλεγμένους διευθυντές ή μετόχους. 

Οι  διατάξεις του Αστικού Κώδικα ισχύουν γενικά και ειδικοί επιμέρους νόμοι ρυθμίζουν 

ορισμένα  είδη, π.χ. τα επαγγελματικά, τα αλληλοβοηθητικά, τα αθλητικά (Καραγιώργος & 

Γεωργίου, σ.12). 
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2.2 Διαχωρισμός με Βάση τον Κλάδο Δραστηριότητας 
  

Ο διαχωρισμός των επιχειρήσεων με βάση τον κλάδο δραστηριότητας νοείται ο διαχωρισμός 

με βάση τον τομέα παραγωγής, οι τρεις τομείς παραγωγής είναι οι εξής: 

1. Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής. (γεωργικές, κτηνοτροφικές, δασικές κλπ.) 

2. Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής. (βιομηχανίες, βιοτεχνίες) 

3. Ο τριτογενής τομέας παραγωγής. (μεταφορικές, ασφαλιστικές, τουριστικές) 

4. Επιχειρήσεις μικτού αντικειμένου δράσης.  

Αναλυτικότερα οι επιχειρήσεις αρχής ή πρωτογενούς παραγωγής είναι αυτές που 

ασχολούνται με την απόσπαση (συλλογή ή εξόρυξη) από την φύση αγαθών άμεσης 

χρησιμοποίησης ή κατανάλωσης και διάθεσης αυτών είτε στις επιχειρήσεις δευτερογενούς 

παραγωγής προς μετατροπή ή παραπέρα επεξεργασία, είτε στις επιχειρήσεις τριτογενούς 

παραγωγής είτε απευθείας στο καταναλωτικό κοινό είτε σε συνδυασμό των προηγουμένων. Οι 

επιχειρήσεις αυτές παραπέρα διακρίνονται σε γεωργικές, κτηνοτροφικές, δασικές αλιεύτηκες 

κτλ.   

     Οι επιχειρήσεις δευτερογενούς παραγωγής και ιδιαίτερα οι μεταποιητικές επιχειρήσεις 

είναι αυτές που με την βοήθεια μηχανικών , χημικών οι άλλων μέσων και όμοιων γνώσεων, 

επεξεργάζονται, εξευγενίζουν ή κατεργάζονται τα αγαθά που παράγονται από τις επιχειρήσεις 

πρωτογενούς παραγωγής με σκοπό όπως παραχθούν νέα αγαθά κατάλληλα για την κάλυψη 

ανθρώπινων αναγκών. Αυτά τα αγαθά φτάνουν στο καταναλωτικό κοινό μέσω των 

επιχειρήσεων τριτογενούς παραγωγής. Μία βασική όσο κ σημαντική διάκριση αυτών των 

επιχειρήσεων είναι σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές. 

      Στον τριτογενή τομέα υπάγονται οι επιχειρήσεις που επιδιώκουν την εξυπηρέτηση των 

αναγκών του καταναλωτικού κοινού   και  την παροχή υπηρεσιών πάσης φύσης. Αυτές 

μεσολαβούν μεταξύ κατανάλωσης και επιχειρήσεων πρωτογενούς ή δευτερογενούς 

παραγωγής. Σημαντικές διακρίσεις είναι εμπορικές ή εμπορευματικές επιχειρήσεις, 

χρηματοδοτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις μεταφορών, επιχειρήσεις  επικοινωνίας, λοιπές 

επιχειρήσεις τριτογενούς παραγωγής. 

 Οι επιχειρήσεις μικτού αντικείμενου δράσης είναι αυτές που το αντικείμενο δράσης 

του αποτελεί συνδυασμό δραστηριοτήτων, που εμπίπτουν σε δύο ή περισσότερες κατηγορίες 

που αναφέραμε παραπάνω (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος 2005,σ.38-39).  
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2.3 Διαχωρισμός με Βάση τη Νομική Μορφή 
 

2.3.1 Ατομική Επιχείρηση  

 

Οι επιχειρήσεις χωρίζονται σε είδη ανάλογα με το είδος της ιδιοκτησίας τους. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο έχουμε την Ατομική επιχείρηση, στην οποία ο επιχειρηματίας είναι ο ιδρυτής, ο 

ιδιοκτήτης και ο μόνος που ασκεί κάποια επαγγελματική δραστηριότητα και έχει την ευθύνη 

όλων των αποφάσεων. Καθώς η ατομική επιχείρηση αφορά ένα και μόνο άτομο, εφόσον δεν 

γίνει εξουσιοδότηση ή μεταβίβαση σε άλλο άτομο, παύει να υπάρχει η επιχείρηση ύστερα από 

την συνταξιοδότηση ή το θάνατο του ιδιοκτήτη. Η ατομική επιχείρηση είναι η πιο παλιά και 

πιο απλή επιχείρηση, χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις 

αλλαγές της αγοράς, ενώ συνδέεται στενά με το πρόσωπο του ιδιοκτήτη της. Ειδικότερα 

πλεονεκτήματά της είναι ότι δεν υφίσταται περιορισμός ελαχίστου κεφαλαίου ίδρυσης και η 

δυνατότητα λήψης άμεσων αποφάσεων (Πετράκης 2008, σ.27). 

 

2.3.2  Προσωπικές Εταιρίες 
 

Κυρίαρχο ρόλο στον εταιρικό αυτό τύπο διαδραματίζει η προσωπικότητα των εταιριών που 

αποτελεί την ουσιαστική εγγύηση προς τους τρίτους (δανειστές, πελάτες, προμηθευτές, κ.τ.λ.), 

ανεξάρτητα από το ύψος της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Οι προσωπικές εταιρίες είναι 

ολιγομελείς, διότι στηρίζονται στην αρχή της απόλυτης εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων 

απόρροια των δεσμών εμπιστοσύνης, φιλίας ή/και συγγένειας. Η νομοθεσία δεν προβλέπει 

ελάχιστο όριο καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η δε αποτίμηση των περιουσιακών τους 

στοιχείων γίνεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων. 

 Αμιγώς προσωπική εταιρία, θεωρείται μόνο η ομόρρυθμη εταιρία. Η ετερόρρυθμη 

εταιρία έχει χαρακτηριστικά όμοια με αυτά της ομόρρυθμης, με μόνη ουσιαστική διαφορά, ότι 

η ετερόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους στο κεφάλαιο. 

 Η νομοθεσία που διέπει τις προσωπικές εμπορικές εταιρίες βασίζεται στα σχετικά με 

τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες άρθρα του Εμπορικού Νόμου (άρθρα 18-18, 38, 39, 

41-44, 46-50, κ.τ.λ.). Συμπληρωματικά, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα 

περί εταιριών (άρθρα 741-784), ενώ θέματα όπως η λύση και η εκκαθάριση της εταιρίας, 

ρυθμίζονται αποκλειστικά από το καταστατικό της με την προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνει το 

νόμο (Νεγκάκης 2012, σ. 33). 
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 Αφανής Εταιρία 

Αφανής είναι η εταιρία, σύμφωνα με την οποία η εταιρική σχέση δεν είναι εμφανής προς 

τρίτους. Υφίσταται μόνο μεταξύ των εταίρων και το αντικείμενο της μπορεί να είναι μια ή 

περισσότερες εμπορικές πράξεις. Για τη σύστασή της δεν είναι απαραίτητη η σύνταξη και η 

δημοσίευση καταστατικού αλλά η σύνταξη ενός απλού εγγράφου, κατόπιν συμφωνίας όλων 

των εταίρων, στο οποίο καθορίζονται οι εταιρικοί σκοποί. Κύριο χαρακτηριστικό της αφανούς 

εταιρίας είναι η αποφυγή της γνωστοποιήσεως του εταιρικού δεσμού στους τρίτους. 

Ουσιαστικά, πρόκειται για μια εταιρία που υφίσταται μεταξύ των εταίρων που την απαρτίζουν, 

δεν έχει νομική προσωπικότητα, περιουσία και εταιρική επωνυμία, ενώ συνίσταται για τη 

επίτευξη ορισμένου εμπορικού σκοπού και χαρακτηρίζεται από την αφάνεια του εταιρικού 

δεσμού των μελών της έναντι τρίτων (Νεγκάκης 2012,σ.203). 

 Ομόρρυθμη Εταιρία 

Το άρθρο 20 του Εμπορικού Νόμου προσδιορίζει την έννοια της ομόρρυθμης εταιρίας ως εξής: 

<< Ομόρρυθμος είναι η συσταθείσα (εταιρία) μεταξύ δύο ή και πολλών (προσώπων) σκοπόν 

εχόντων να συνεμπορεύονται υπό επωνυμίαν εταιρικήν>>.Η νομική προσωπικότητα της 

εταιρίας καθορίζεται από το άρθρο 784 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο: <<Η 

εταιρία του κεφαλαίου αυτού, αν επιδιώκει οικονομικό σκοπό, αποκτά νομική προσωπικότητα, 

εφόσον τηρηθούν οι όροι της δημοσιότητας που ο νόμος τάσσει για τον σκοπό αυτό στις 

ομόρρυθμες εμπορικές εταιρίες. Η προσωπικότητα αυτή της αστικής εταιρίας εξακολουθεί να 

υπάρχει, ωσότου περατωθεί η εκκαθάριση και για τις ανάγκες της εκκαθάρισης>> (Νεγκάκης 

2012,σ.61). 

 Ετερόρρυθμη Εταιρία 

Η ετερόρρυθμη εταιρία συστήνεται από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, από τα οποία 

τουλάχιστον ένα είναι ομόρρυθμος εταίρος, ευθυνόμενος απεριόριστα και <<εις ολόκληρο>> 

με την προσωπική του περιουσία, εφόσον δε θα επαρκεί η περιουσία της εταιρίας και τα 

υπόλοιπα είναι ετερόρρυθμοι εταίροι, ευθυνόμενοι μέχρι του ποσού της εισφοράς τους στο 

κεφάλαιο, όπως αυτό καθορίζεται από το εταιρικό συμφωνητικό. Με τη σύσταση, η 

ετερόρρυθμη εταιρία αποκτά τη δική της νομική προσωπικότητα και περιουσιακή αυτοτέλεια. 

Μπορεί και αυτή, όπως και η ομόρρυθμη, να συναλλάσσεται και να αποκτά κυριότητα επί των 

κινητών και ακινήτων, ενώ μπορεί να συμμετέχει ως εταίρος σε άλλες εταιρίες και να ελέγχει 

τις εμπορικές σχέσεις που έχει συνάψει με τρίτους.(Νεγκάκης 2012,σ.171). 
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2.3.3. Κεφαλαιουχικές Εταιρίες 
 

Κυρίαρχο ρόλο στις εταιρίες αυτής της μορφής ασκεί το εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο που 

διαιρείται σε ίσα τμήματα (μερίδες ή μετοχές) και οι εταίροι ευθύνονται μέχρι του ποσού της 

εισφοράς τους. Η σχέση μεταξύ των εταίρων ή μετόχων εκφράζεται και διέπετε από το 

καταβεβλημένο ποσό του κεφαλαίου που έχουν εισφέρει στην εταιρία είτε σε χρήμα είτε σε 

είδος, χωρίς, ωστόσο, να αναγνωρίζεται η προσωπική εργασία. Επίσης υπάρχει σαφής 

διαχωρισμός μεταξύ της προσωπικής – ατομικής και της εταιρικής περιουσίας. Η νομοθεσία 

ορίζει ελάχιστο όριο στο ύψος του εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου, η δε αποτίμηση των 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας γίνεται αποκλειστικά από την επιτροπή του άρθρου 9 

του Κ.Ν. 2190/20. Αμιγώς κεφαλαιουχική εταιρία είναι η ανώνυμη εταιρία (Νεγκάκης 

2012,σ.33). 

 Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης 

Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) είναι μια ενδιάμεση μορφή εταιρίας, μεταξύ 

προσωπικής και κεφαλαιουχικής, τα μέλη της οποίας είναι υπεύθυνα για τις υποχρεώσεις της, 

μέχρι του ποσού της εισφοράς τους στο κεφάλαιο. Στη χώρα μας ο εταιρικός αυτός τύπος 

εμφανίσθηκε το 1995 και θεσμοθετήθηκε με τον Ν.3190/55. Η εξάπλωση της ήταν ραγδαία 

καθώς συνδυάζει την ευελιξία των προσωπικών εταιριών με τη σταθερότητα του κεφαλαίου 

των ανωνύμων εταιριών. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν3190/55, η Ε.Π.Ε. είναι εμπορική 

εταιρία, έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορικός. Οι εμπορικές υποχρεώσεις βαρύνουν 

και ατομικά τους εταίρους. 

 Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών των εταιριών είναι η περιορισμένη ευθύνη 

των εταίρων μέχρι του ποσού της εισφοράς τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Συνεπώς, αυτοί που 

έχουν απαίτηση έναντι της εταιρίας δεν μπορούν να στραφούν εναντίον των εταίρων για την 

είσπραξη των χρημάτων τους. Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης διοικείται από έναν ή 

περισσότερους διαχειριστές που εκλέγονται από τη συνέλευση των εταίρων (Νεγκάκης 

2012,σ.225). 

 Ανώνυμη Εταιρία 

Πρόκειται για μια κεφαλαιουχική (μετοχική) εταιρία, το κεφάλαιο της οποίας είναι διαιρεμένο 

σε μετοχές και οι μέτοχοι δεν ευθύνονται, πέρα από το ποσοστό της συνεισφοράς τους, για τις 

υποχρεώσεις που δημιουργεί η εταιρία. Η σύσταση της εταιρίας πραγματοποιείται από δύο ή 

περισσότερα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) με την εισφορά είτε χρηματικών ποσών είτε 

εισφορών σε είδος. Η ανώνυμη εταιρία αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, διαθέτει 

τη δική της νομική υπόσταση και καθορίζεται ως εμπορική εταιρία, ακόμη και όταν δεν 
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προβλέπεται κάτι σχετικό στον εμπορικό της σκοπό. Οι αποφάσεις για τη διοίκηση της 

ανώνυμης εταιρίας λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με το 

ποσοστό συμμετοχής των μετόχων στο κεφάλαιο, ενώ η διοίκηση της εταιρίας ανατίθεται από 

τη Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι και το αρμόδιο όργανο για τη λήψη 

των επιχειρηματικών αποφάσεων (Νεγκάκης 2012,σ.355). 

 

2.3.4 Συνεταιρισμός   
 

Η δήλωση που αφορά τη συνεταιριστική ταυτότητα των συνεταιριστικών επιχειρήσεων 

υιοθετήθηκε στο συνέδριο της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας,  (I.C.A.) όπου έγινε το 

1995 στο Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου και περιλαμβάνει τον ορισμό της 

συνεταιριστικής επιχείρησης, τις συνεταιριστικές Αξίες και τις συνεταιριστικές Αρχές. Ο 

Διεθνής αποδεκτός ορισμός θεωρεί ότι “Συνεταιρισμός” είναι μια αυτόνομη Οργάνωση 

προσώπων τα οποία συνδέονται εθελοντικά µε σκοπό να εξυπηρετήσουν τις οικονομικές, 

κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες και επιδιώξεις τους µέσω μιας συμμετοχικής και 

δημοκρατικά ελεγχόμενης επιχείρησης. 

 

2.4 Διαχωρισμός με Βάση το Μέγεθος  
 

Η κατάταξη των επιχειρήσεων με βάση το μέγεθος όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο 

κεφάλαιο γίνεται σε τρεις κατηγορίες: μικρές μεσαίες και μεγάλες με συνήθη συμβατικά 

κριτήρια των αριθμό των απασχολουμένων, το απασχολούμενο κεφάλαιο, τον κύκλο 

εργασιών, το παραγωγικό δυναμικό και κάποια κριτήρια τεχνικής φύσης. Στην όποια 

προσπάθεια ταξινόμησης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο κλάδος της δραστηριότητας καθώς 

επίσης το ότι δύσκολα ένα κριτήριο από μόνο του αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για 

την τοποθέτηση μιας επιχείρησης σε μια ή άλλη κατηγορία. Επίσης, πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη και η χώρα-Αγορά μέσα στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Μια μεγάλη 

επιχείρηση στην Ελλάδα δεν είναι απαραίτητα μεγάλη για τα δεδομένα των Η.Π.Α. Σύμφωνα 

με την 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αναφέραμε και 

προηγουμένως η οποία δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, η 

διάκρισή τους με βάση το μέγεθος γίνεται με τα εξής κριτήρια: 



12 

 

 Πολύ μικρή επιχείρηση: < 10 εργαζομένους και κύκλο εργασιών ή σύνολο ισολογισμού 

< 2εκατ. € 

 Μικρή επιχείρηση: < 50 εργαζόμενους και κύκλο εργασιών ή σύνολο ισολογισμού 

<10εκατ. € 

 Μεσαία επιχείρηση: 50 < εργαζομένους < 250 και κύκλο εργασιών ή σύνολο 

ισολογισμού < 43 εκατ. € 

 Μεγάλη επιχείρηση: 250 ή περισσότερο εργαζομένους και κύκλο Εργασιών ή σύνολο 

ισολογισμού > 43 εκατ. € 

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μια επιχείρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ, εάν το 25% 

ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωμάτων ψήφου της ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, 

από έναν ή περισσότερους δημόσιους οργανισμούς ή δημόσιους φορείς, μεμονωμένα ή από 

κοινού. Στον υπολογισμό του αριθμού των απασχολούμενων εργαζομένων και των 

χρηματοοικονομικών ποσών παίρνουμε ως σημείο αναφοράς την τελευταία κλεισμένη 

διαχειριστική χρήση και υπολογίζεται σε ετήσια βάση. Στον κύκλο εργασιών δεν 

συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

  
 

3.1 Μια Σύγχρονη Πολιτική για τις ΜΜΕ 

 

Η νέα κοινοτική πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) προσφέρει ένα πιο 

συνεκτικό, πρακτικό και οριζόντιο πλαίσιο που ευνοεί τις επιχειρήσεις αυτές. Αποσκοπεί να 

απελευθερώσει το απέραντο ανεκμετάλλευτο δυναμικό των ΜΜΕ, ώστε να τονωθεί η 

ανάπτυξη και η απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

οι ΜΜΕ θα γίνουν ανταγωνιστικότερες κυρίως χάρη στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, 

την καλύτερη πρόσβαση στην εσωτερική και την εξωτερική αγορά, την απλοποίηση της 

κοινοτικής νομοθεσίας, τη βελτίωση του αναπτυξιακού δυναμικού τους καθώς επίσης την 

αποτελεσματική σύμπραξη με τα μέρη που ενδιαφέρονται για τις ΜΜΕ, αφού αποτελούν έναν 

μείζονα παράγοντα ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε ολόκληρη την 

Ευρώπη. Για το λόγο αυτό η νέα πολιτική για τις ΜΜΕ προσφέρει ένα πιο συνεκτικό, πρακτικό 

και οριζόντιο πλαίσιο που ευνοεί τις επιχειρήσεις αυτές. Η προώθηση της επιχειρηματικότητας 

και η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τις ΜΜΕ θα τις βοηθήσουν να είναι πιο 

ανταγωνιστικές. 

Οι ΜΜΕ παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία και συνεπώς έχουν διαφορετικές 

ανάγκες: μερικές βρίσκονται στο στάδιο του ξεκινήματος, άλλες παρουσιάζουν ταχύτατη 

ανάπτυξη μερικές δραστηριοποιούνται σε μεγάλες αγορές, άλλες σε τοπικές ή περιφερειακές 

αγορές. Αν και όλες απασχολούν εξ ορισμού λιγότερους από 250 μισθωτούς, μερικές είναι 

μικροεπιχειρήσεις και άλλες οικογενειακές ΜΜΕ. Προκειμένου να αξιοποιηθούν οι 

αναπτυξιακές δυνατότητες όλων των ΜΜΕ, οι πολιτικές και οι ενέργειες που τις ευνοούν 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη αυτήν την ποικιλομορφία. Η επιτυχία αυτής της νέας πολιτικής 

θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματική συμμετοχή του συνόλου των ενδιαφερόμενων 

δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο. 

Προτείνονται βάση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ειδικές ενέργειες σε πέντε βασικούς τομείς. 

 Προώθηση της επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων. Η προώθηση της 

επιχειρηματικότητας, η μείωση των κινδύνων που είναι συνυφασμένοι με την 

επιχειρηματική δραστηριότητα, η αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών που έχει η 
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πτώχευση, η υποστήριξη για την επιτυχή μεταβίβαση των επιχειρήσεων είναι στοιχεία που 

θα συμβάλουν στην καλύτερη αξιοποίηση του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού δυναμικού. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα αποδοθεί εξάλλου στην προώθηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, 

τον περιορισμό των ελλείψεων δεξιοτήτων και την υποστήριξη σε κάποιες κατηγορίες 

επιχειρηματιών (γυναίκες, νέους, ηλικιωμένους ή σε όσους ανήκουν σε μειονοτικές εθνικές 

ομάδες). 

 Βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις αγορές. Η καλύτερη πρόσβαση στις ευκαιρίες που 

προσφέρουν οι αγορές των δημόσιων συμβάσεων, η μεγαλύτερη συμμετοχή στη 

διαδικασία τυποποίησης, η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα διανοητικής 

ιδιοκτησίας, η υποστήριξη της επιχειρηματικής συνεργασίας, ιδιαίτερα στις ακριτικές 

περιοχές, θα συμβάλουν ώστε οι ΜΜΕ να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που τους 

προσφέρει η εσωτερική αγορά. Επίσης θα διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΜΜΕ 

στις διεθνείς αγορές. 

 Απλοποίηση της νομοθεσίας. Επιβάλλεται η απλοποίηση των κανονιστικών και των 

διοικητικών διατάξεων που περιορίζουν τις ΜΜΕ. Η αρχή «προτεραιότητα στις μικρές 

επιχειρήσεις» θα ενσωματωθεί οριζόντια σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Τα 

συμφέροντα των ΜΜΕ θα λαμβάνονται υπόψη συστηματικά κατά τη μελέτη του 

αντικτύπου της κοινοτικής νομοθεσίας και κατά την προετοιμασία της μελλοντικής 

νομοθεσίας. Για το σκοπό αυτό μπορούν να θεσπίζονται απαλλαγές για τις ΜΜΕ. Θα δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στους κανόνες που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις, τη συμμετοχή των 

ΜΜΕ στα κοινοτικά προγράμματα, το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και, σε εθνικό 

επίπεδο, την άμεση φορολογία. 

 Βελτίωση του αναπτυξιακού δυναμικού των ΜΜΕ. Η διευκόλυνση της πρόσβασης των 

ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, την έρευνα, την καινοτομία καθώς επίσης και τις τεχνολογίες 

της πληροφορίας και της επικοινωνίας θα συμβάλει άμεσα στην απελευθέρωση του 

αναπτυξιακού δυναμικού τους. Η οικονομική υποστήριξη, η οποία αρχικά παρασχέθηκε 

σε κοινοτικό επίπεδο στο πλαίσιο του πολυετούς προγράμματος για τις επιχειρήσεις και 

την επιχειρηματικότητα (2001-2006), αυξήθηκε με το πρόγραμμα-πλαίσιο για την  

ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία  (ΠΚΑ) (2007-2013). Η ενίσχυση της ικανότητας 

καινοτομίας και έρευνας των ΜΜΕ είναι εξάλλου απαραίτητη, δεδομένου ότι η συνεχής 

καινοτομία έχει μεγάλη σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ΜΜΕ. 

 Ενίσχυση του διαλόγου και των διαβουλεύσεων με τις ΜΜΕ και τους φορείς που τις 

εκπροσωπούν. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ειδικότερα οι ΜΜΕ, και τα ευρωπαϊκά όργανα 
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αντιμετωπίζουν έλλειμμα όσον αφορά την αμοιβαία μεταξύ τους ενημέρωση. Οι 

διαβουλεύσεις και η συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε συστηματικότερη βάση 

αποτελούν μια ουσιαστική κατευθυντήρια γραμμή της νέας πολιτικής υπέρ των ΜΜΕ. Οι 

διαβουλεύσεις των ΜΜΕ, κατά τη χάραξη των πολιτικών, θα γίνονται μέσω του 

εκπροσώπου της Επιτροπής για τις ΜΜΕ  («SME Envoy») ή του «SME panel», το νέου 

γρήγορου και εύχρηστου μηχανισμού διαβούλευσης, στο πλαίσιο του δικτύου «Europe 

Enterprise Network». Τα κοινοτικά δίκτυα για την υποστήριξη των επιχειρήσεων θα 

συνεχίσουν, από την πλευρά τους, να διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διάδοση των 

πληροφοριών για την ΕΕ στις επιχειρήσεις, και ειδικότερα στις ΜΜΕ. 

 

Οι ΜΜΕ είναι μια ουσιαστική συνιστώσα της ευρωπαϊκής οικονομίας και βιομηχανίας. 

Πράγματι, τα 23 εκατομμύρια ΜΜΕ που αριθμεί η ΕΕ αντιστοιχούν στο 99 % του συνόλου 

των επιχειρήσεων και συμβάλλουν έως και κατά 80 % στην απασχόληση σε μερικούς 

βιομηχανικούς τομείς, όπως η κλωστοϋφαντουργία. Οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ αποτελούν 

επομένως μια βασική πηγή ανάπτυξης, απασχόλησης, επιχειρηματικών δεξιοτήτων, 

καινοτομίας και οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Είναι συνεπώς σημαντικό να 

απελευθερωθεί το δυναμικό των ΜΜΕ μέσω της βελτίωσης του περιβάλλοντός τους και της 

προαγωγής της επιχειρηματικότητας. 

 

 

3.2 Στήριξη και Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

 

Οι 23 εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων και αποτελούν 

κύριο παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, καινοτομίας, απασχόλησης και κοινωνικής 

ενσωμάτωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην προώθηση της επιτυχούς 

επιχειρηματικότητας και στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των ΜΜΕ, ώστε 

να τους επιτραπεί να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους στη σημερινή παγκόσμια 

οικονομία. 

Όλες οι δράσεις που υποστηρίζουν τις ΜΜΕ και την επιχειρηματικότητα ρυθμίζονται 

από ένα μοναδικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο, το Νόμο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην 

Ευρώπη   (SBA), τον οποίο τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να εφαρμόζουν παράλληλα με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εφόσον οι ΜΜΕ πρέπει να υποστηρίζονται σε τοπικό επίπεδο, οι 

δραστηριότητες της Επιτροπής συνίστανται και στην παροχή βοήθειας προς τα κράτη μέλη και 
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τις περιφέρειες για την ανάπτυξη πολιτικών με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, 

τη βελτίωση της κατάστασης των ΜΜΕ καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους και την 

παροχή βοήθειας σε αυτές ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές. Η αναγνώριση και 

η ανταλλαγή ορθών πρακτικών αποτελούν κύρια στοιχεία αυτής της πολιτικής. Σύμφωνα με 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ανασκόπηση της SBA προτείνει ένα σύνολο νέων ενεργειών που 

στοχεύουν στο να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που εκπορεύονται από την οικονομική 

κρίση και να αναπτύξουν περαιτέρω τα υφιστάμενα μέτρα σύμφωνα και µε τη στρατηγική 

«Ευρώπη 2020», στους εξής τομείς:  

 να γίνει η έξυπνη νομοθεσία πράξη για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ,  

 να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις χρηματοδοτικές ανάγκες των ΜΜΕ,  

 να υιοθετηθεί ευρύτερη προσέγγιση στην ενίσχυση της πρόσβασης στη 

χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ,  

 να βοηθηθούν οι ΜΜΕ να συμβάλουν σε μια αποδοτική ως προς τη χρήση των 

πόρων οικονομία, και 

 να προαχθεί η επιχειρηματικότητα, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η 

ανάπτυξη για όλους.  

Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν 2 είδη βοήθειας για τις επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια: 

 επιδεξιότητα για χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο πολλών ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων για τη στήριξη επιχειρήσεων, τα οποία απευθύνονται ειδικά σε 

επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους: π.χ. χρηματοδότηση για έρευνα, χρηματοδότηση για 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, καθώς και ανάλογα εθνικά 

προγράμματα στήριξης που διαφορετικά θα μπορούσαν να απαγορευτούν για λόγους 

αθέμιτης κρατικής στήριξης. 

 λιγότερες υποχρεώσεις ή μειωμένα τέλη για τη διοικητική συμμόρφωση με την Ε.Ε. 

 

3.3 Παρακολούθηση της Εφαρμογής του Ορισμού των ΜΜΕ 

 

Η ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας παρακολουθεί τακτικά τον τρόπο εφαρμογής του 

ορισμού των ΜΜΕ. Με βάση τα αποτελέσματα των προηγούμενων αξιολογήσεων του 2006 

και του 2009, εκπονήθηκε μια νέα ανεξάρτητη μελέτη το 2012 σχετικά με το πώς λειτούργησε 

στην πράξη ο ορισμός των ΜΜΕ, κατά την περίοδο εφαρμογής.  

Με βάση την εξέλιξη του αριθμού των ΜΜΕ από το 2003, τις διαταραχές που ίσως θα 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5778&lang=el&tpa_id=174
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5778&lang=el&tpa_id=174
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προκύπτανε από σημαντικές αλλαγές, την πολιτική για «λιγότερες και καλύτερα στοχευμένες 

κρατικές ενισχύσεις» και τις απόψεις της πλειονότητας των ενδιαφερομένων, η μελέτη του 

2012 συμπεραίνει ότι, προς το παρόν, δεν είναι απαραίτητη μια εκτεταμένη αναθεώρηση του 

ορισμού των ΜΜΕ. Πιθανή επικαιροποίηση του ορισμού ώστε να προσαρμοστεί στον 

πληθωρισμό, την παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού και τις μεταβολές στον δείκτη 

κύκλος εργασιών/σύνολο ισολογισμού, δεν επείγει και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με 

την ευκαιρία μιας μελλοντικής αναθεώρησης.  Η μελέτη προτείνει επίσης να αποσαφηνιστεί η 

εφαρμογή ορισμένων κανόνων στο πλαίσιο της ισχύουσας σύστασης, π.χ. με την παροχή 

συμπληρωματικών οδηγιών ή με την επικαιροποίηση του υφιστάμενου οδηγού χρήσης του 

ορισμού των ΜΜΕ.   Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση του οδηγού χρήσης 

το 2013-2014. Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις που περιέχει η τελική έκθεση θα 

αποτελέσουν τη βάση για την αναθεώρηση του οδηγού χρήσης, που αναμένεται να είναι 

διαθέσιμος σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ τον Μάρτιο 2015. 

  

3.4 Στατιστικά Συγκριτικά Στοιχεία σε ΕΕ και Ελλάδα 
 

Σύμφωνα με το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο SBA 2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 

αφορά την Ελλάδα, γίνονται γνωστά ποσοστά των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων που αφορούν τα κράτη μέλη της Ευρώπης σαν σύνολο καθώς και τα  ποσοστά-

αριθμός των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Επιπλέον παρουσιάζεται  ο αριθμός των 

απασχολούμενων στις επιχειρήσεις ανά κατηγορία και στη συνέχεια σε ποσοστό οι 

προστιθέμενες αξίες αυτών. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται όλα τα στοιχεία: 

Πίνακας 1: Ποσοστά Επιχειρήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη 2013 

 

 

2009 στοιχεία από τη βάση δεδομένων στατιστικών διάρθρωσης των επιχειρήσεων (Eurostat) 

και το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα. Τα στοιχεία καλύπτουν εν μέρει την 

«οικονομία των επιχειρήσεων», δηλαδή της βιομηχανίας, των κατασκευών και των υπηρεσιών 

Επίσης, τα δεδομένα δεν καλύπτουν τις επιχειρήσεις στο τομέα της γεωργίας, της δασοκομίας, 

της αλιείας και των σε μεγάλο βαθμό μη εμπορικές υπηρεσίες, όπως η εκπαίδευση και η υγεία. 
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Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων έχει γίνει βάση του ορισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως έχουμε προαναφέρει σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

Όπως μπορούμε να διακρίνουμε από τον πίνακα ξεκινώντας από τον αριθμό των επιχειρήσεων, 

οι πολύ μικρές αποτελούν ποσοστό 96,7% του συνόλου των επιχειρήσεων για την Ελλάδα και 

περίπου στο ίδιο ποσοστό με 92,1% για την Ευρώπη, όμως εάν παρατηρήσουμε τον αριθμό 

των απασχολούμενων σε αυτή την κατηγορία διαπιστώνουμε πώς στην Ελλάδα ο αριθμός 

ανέρχεται σε 916.074 που καλύπτει πάνω από το 50% ενώ στην Ευρώπη το ποσοστό ανέρχεται 

μόλις στο 28,7% δηλαδή σχεδόν στο μισό. Οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν το 2,8% των 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα με μέσο όρο αριθμό απασχολούμενων 16,8%, στην Ευρώπη τα 

ποσοστά είναι λίγο υψηλότερα χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές, δηλαδή ο αριθμός των μικρών 

επιχειρήσεων ανέρχεται στο 6,6%  με 20,4% συνολικό αριθμό απασχολούμενων. Οι μεσαίες 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα αγγίζουν μόλις το 0,4% με συνολικό ποσοστό απασχολούμενων σε 

αυτές 13,6%, ενώ στην Ευρώπη το ποσοστό ανέρχεται στο 1,1% με 17,3% ποσοστό 

απασχολούμενων. Συνοψίζοντας όσο αναφορά τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε Ελλάδα και 

Ευρώπη παρατηρούμε ότι το συνολικό ποσοστό στην Ελλάδα ανέρχεται στο 99,9% δηλαδή 

σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις και απασχολούν σχεδόν το 85% του συνολικού αριθμού των 

εργαζομένων. Στην Ευρώπη τα ποσοστά είναι παρόμοια όσον αφορά το σύνολο των ΜΜΕ ενώ 

το ποσοστό των απασχολούμενων ανέρχεται σε 66,5%. Τέλος στην προστιθέμενη αξία 

παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό για την Ελλάδα αφορά τις μικρές επιχειρήσεις με 

ποσοστό 34,6% ενώ για την Ευρώπη στην ίδια κατηγορία είναι 21,1%.  

Γενικότερα από τα παραπάνω δεδομένα μπορούμε να συμπεράνουμε πως η Ελλάδα 

ανήκει στην ομάδα των χωρών (μαζί με την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία) όπου οι 

ΜΜΕ αντιστοιχούν σε υψηλότερο ποσοστό της συνολικής απασχόλησης σε σύγκριση με την 

υπόλοιπη Ευρώπη, η απασχόληση αυτή συγκεντρώνεται κυρίως στις πολύ μικρές επιχειρήσεις 

(απασχολούν 0 έως 9 άτομα), οι οποίες παρέχουν περισσότερες από το ήμισυ του συνόλου των 

θέσεων εργασίας. Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι ελληνικές ΜΜΕ δίνουν εργασία στο 

84,8% των απασχολούμενων στη χώρα, έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων που απασχολούν 

το υπόλοιπο 15,2%. Εξαιτίας της περιορισμένης διαθεσιμότητας στοιχείων για την Ελλάδα, το 

παρόν ενημερωτικό δελτίο είναι λιγότερο πλήρες από τα δελτία των άλλων κρατών μελών. 

Συγκεκριμένα, ο πίνακας με τα βασικά αριθμητικά στοιχεία για τις ΜΜΕ αντιστοιχεί στους 

τομείς για τους οποίους υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία το 2009, γεγονός που επιτρέπει να 

σχηματιστεί μόνον μια μερική εικόνα  για τον τομέα των ΜΜΕ στη χώρα. Ωστόσο, είναι σαφές 
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ότι οι ελληνικές ΜΜΕ έχουν πληγεί σοβαρά από την παρατεταμένη ύφεση, σε βαθμό 

δυσανάλογα μεγαλύτερο σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, 

 

Διάγραμμα 1: Τάσεις ΜΜΕ σε Ευρώπη και Ελλάδα Βάση Αριθμό Επιχειρήσεων 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2: Τάσεις ΜΜΕ σε Ευρώπη και Ελλάδα Βάση Αριθμό Εργαζομένων 
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Σύμφωνα με τα διαγράμματα όπου παρουσιάζονται οι τάσεις στον αριθμό των επιχειρήσεων 

και των εργαζομένων από το 2008 έως το 2014, παρατηρείται μια συνεχόμενη μείωση 

ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια για την Ελλάδα ενώ οι εκτιμήσεις για την Ευρώπη είναι φανερά 

πιο αισιόδοξες αφού βλέπουμε ότι υπάρχει σταθερή αύξηση και στον αριθμό των επιχειρήσεων 

αλλά και στον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτές.  

 

3.5 Επιπτώσεις της Κρίσης στις ΜΜΕ στην Ευρώπη 
 

Η κρίση στην Ευρωζώνη έχει αφήσει βαθιά σημάδια στον επιχειρηματικό κλάδο. Οι 

επιχειρήσεις που επλήγησαν περισσότερο είναι οι μικρομεσαίες και, ειδικότερα, αυτές στην 

ευρωπαϊκή “περιφέρεια”. Σε ολόκληρη την Ευρωζώνη ο αριθμός τους μειώθηκε ραγδαία, με 

τις χρεοκοπίες να φτάνουν σε επίπεδα-ρεκόρ όπως αναφέρει σε έκθεσή της η Deutsche Bank, 

όμως η μεγαλύτερη “πληγή” που αφήνει η ευρωπαϊκή κρίση βρίσκεται στον ευρωπαϊκό Νότο 

και αφορά επιχειρήσεις που απασχολούν από 10 έως 250 άτομα (η DB ακολουθώντας τον 

ορισμό της Κομισιόν προσδιορίζει ως “μικρές” της επιχειρήσεις που απασχολούν από 10 έως 

49 εργαζόμενους και έχουν ετήσιο τζίρο μικρότερο των 10 εκατ. ευρώ, ενώ ως μεσαίες εκείνες 

που απασχολούν από 50 έως 249 εργαζόμενους και εμφανίζουν ετήσιο τζίρο μικρότερο των 

50 εκατ. ευρώ).  

Στην αρχή της κρίσης η απότομη μείωση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

(SMEs) προκλήθηκε από την ραγδαία υποχώρηση της καταναλωτικής ζήτησης. Αυτό έγινε 

ιδιαίτερα ορατό στην Ιρλανδία και την Ισπανία, αλλά και στην Πορτογαλία και την Ιταλία. 

Καθώς η κρίση εξελισσόταν, επιδεινωνόταν σταδιακά και η πρόσβαση των SMEs σε 

τραπεζική χρηματοδότηση. Έτσι, από το 2011 και μετά, καταγράφονται μεγάλες αποκλίσεις 

ως προς την πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό τόσο μεταξύ χωρών (μεταξύ χωρών της 

“περιφέρειας” και αυτών του “πυρήνα” της Ευρωζώνης) όσο και μεταξύ διαφορετικών 

κατηγοριών επιχειρήσεων (μεταξύ μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων). 

Οι αναλυτές της Deutsche Bank σημειώνουν, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει δυσκολία στο να 

συγκεντρωθούν και να αναλυθούν τα σχετικά στοιχεία ανά χώρα. Όπως εξηγούν, η Eurostat 

δημοσιεύει εναρμονισμένα στοιχεία, αλλά με καθυστέρηση. Σήμερα, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, τα στοιχεία καλύπτουν την περίοδο μόνο μέχρι το 2011. Ταυτόχρονα, υπάρχουν 

στοιχεία από εθνικές στατιστικές υπηρεσίες, όπως της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, 

τα οποία εκτείνονται μέχρι και το 2013. 
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Στην περίπτωση της Ελλάδας, όπως αναφέρει η έκθεση της DB, ούτε η Eurostat ούτε 

η ΕΛΣΤΑΤ δημοσιεύουν συγκρίσιμες πληροφορίες για τον αριθμό των επιχειρήσεων και την 

δυναμική του χώρου. Σε κάθε περίπτωση, η ίδια η δομή της οικονομίας του ευρώ, η δομή της 

“πραγματικής” οικονομίας της Ευρωζώνης, καθιστά επιτακτική την ανάγκη να 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με 

στοιχεία του 2012, πάνω από το 60% της απασχόλησης στην Ε.Ε. προερχόταν από πολύ 

μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το ποσοστό αυτό αγγίζει το 80% στις περιπτώσεις 

της Ιταλίας και της Πορτογαλίας. Επίσης, με στοιχεία του 2012, πάνω από το 50% της 

προστιθέμενης αξίας στην Ε.Ε. Στις περιπτώσεις της Πορτογαλίας, της Ιταλίας και της 

Ισπανίας το ποσοστό αγγίζει το 70%. Επικαλούμενη στοιχεία της Έρευνας SAFE της 

Κομισιόν, η Deutsche Bank αναφέρει ότι στις περισσότερες χώρες ως πιο πιεστικό πρόβλημα 

για αυτή την κατηγορία επιχειρήσεων εμφανίζεται η απόκτηση νέων πελατών (αφορά την 

περίοδο Απριλίου-Σεπτεμβρίου 2013). 

Η Ελλάδα ωστόσο ξεχωρίζει, καθώς ως σημαντικότερο πρόβλημα αναφέρεται η 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση, και μάλιστα σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων. Σύμφωνα με 

την ίδια έρευνα, στην Ελλάδα το 43% των μεσαίων επιχειρήσεων, το 53% των μικρών και το 

59% των πολύ μικρών χαρακτηρίζουν την έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση ως σοβαρό 

πρόβλημα. 

Διάγραμμα 3:Ποσοστά ΜΜΕ σε Ελλάδα και Ευρώπη με Προβλήματα Χρηματοδότησης 
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Στο γενικότερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ήταν οι 

“μεγάλοι χαμένοι” της ευρωπαϊκής κρίσης, σχολιάζει η Deutsche Bank. Υπογραμμίζει την 

ανάγκη βελτίωσης της πρόσβασής τους σε τραπεζικό δανεισμό, την υποβοήθηση ώστε να 

στραφούν σε εξαγωγές και να μειώσουν έτσι την εξάρτησή τους από την πορεία της εγχώριας 

οικονομίας, εκτιμά ωστόσο ότι στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας πρέπει να βρεθεί και το 

ζήτημα των δομικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι SMEs, σε επίπεδο νομικού πλαισίου και 

γραφειοκρατικών διαδικασιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

 

4.1 Η Συμβολή των ΜΜΕ στην Οικονομική Ανάπτυξη στην Ελλάδα  
  

Η συμβολή των ΜΜΕ στην οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας αναπτυγμένης και 

αναπτυσσόμενης είναι ουσιώδης σημασίας. Για την  Ελλάδα είναι ακόμα μεγαλύτερή η 

σημασία τους καθώς αποτελούν το βασικό επιχειρηματικό μοντέλο και τον ακρογωνιαίο λίθο 

της εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Ειδικότερα, συνιστούν στη διαφοροποίηση της 

οικονομικής βάσης της χώρας και παρέχουν την δυνατότητα να ανταποκρίνεται σε ποικιλία 

συνθηκών της αγοράς καθώς βοηθούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στον 

περιορισμό της ανεργίας ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν ένα στοιχείο τοπικού ελέγχου και 

μπορούν να ανταποκρίνονται σε τοπικές ανάγκες. Η παρουσία αυτών των επιχειρήσεων 

αποτελεί έκφραση της πολιτικής ανταγωνισμού συνεισφέρουν στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 

της χώρας ενθαρρύνουν νέες χρήσεις της τεχνολογίας και απορροφούν τεχνολογικές 

καινοτομίες με αποτέλεσμα να πραγματοποιούν υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας 

αποσπώντας μεγαλύτερη παραγωγή ανά μονάδα κεφαλαίου. Τέλος αποτελούν οδό για την 

αυτό-ανάπτυξη και την ατομική επιτυχία και έκφραση του επιχειρηματικού πνεύματος 

(Michael Murphy 2007, σ.36). Η επιχειρηματικότητα και κυρίως οι μικρές επιχειρήσεις 

αποτελούν βασική πηγή θέσεων απασχόλησης, επιχειρηματικού δυναμισμού, προστιθέμενης 

αξίας και καινοτομίας. Οι πολιτικές για την ενίσχυση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της 

ανταγωνιστικότητας είναι το κλειδί για την επιτυχία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Οι ΜΜΕ έχουν θεωρηθεί από τις «κινητήριες δυνάμεις» των σύγχρονων οικονομιών 

λόγω της συνεισφοράς τους στην τεχνολογική αναβάθμιση, στην παραγωγή καινοτόμων 

προϊόντων και προώθηση διαδικασιών, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στην προώθηση 

των εξαγωγών, κλπ. Η ικανότητα καινοτομίας των ΜΜΕ είναι σημαντική, διότι βελτιώνει όχι 

μόνο την ανταγωνιστικότητα τους, αλλά και τις διασυνδέσεις και τη διάχυση γνώσεων σε 

συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις από το σύνολο των κλάδων της οικονομίας. Δεδομένου ότι 

η Ευρώπη έχει πλέον μετεξελιχθεί σε μια οικονομία της γνώσης, είναι σημαντικό να 

κατανοήσουμε καλύτερα το ρόλο των ΜΜΕ σε αυτή την οικονομία της γνώσης και πώς η 

ένταση γνώσης  και της καινοτομίας μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην αύξηση της 

παραγωγικότητας, ιδίως στις ΜΜΕ. 
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται η απόδοση των ελληνικών ΜΜΕ με τη χρήση κάποιων 

βασικών δεικτών όπως είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων, η απασχόληση, η προστιθέμενη αξία 

και ο κύκλος εργασιών. Η σημασία και ο ρόλος των ΜΜΕ αποτελεί ένα φαινόμενο που 

συναντάται όχι μόνο στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε., αλλά και στις επιμέρους χώρες - μέλη. 

Η περίπτωση των ΜΜΕ στην Ελλάδα επιβεβαιώνει από τη μια πλευρά τον τρόπο λειτουργίας 

του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας της Ε.Ε. και ταυτίζεται επί τοις ουσίας με τα πεπραγμένα 

της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην Ε.Ε. 

  

  

 Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά Στοιχεία Επιχειρήσεων στην Ελλάδα 2013 

 

Πηγή: Observatory of European SMEs, European Commission (Estimates 2013). 

  

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 2013 όπως αυτές παρουσιάζονται στο παραπάνω 

πίνακα η Ελληνική οικονομία κυριαρχείται στο σύνολο της από πολύ μικρές, μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις, αφού πάνω από το 99,9% των επιχειρήσεων είναι ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ 

αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και στην Ελλάδα προσφέροντας το 85% των 

θέσεων εργασίας (ΕΕ27 67,4%) και συνεισφέρουν σχεδόν στο 70% της παραγωγής του 

ιδιωτικού τομέα (ΕΕ-27 58%). 

Στην Ελλάδα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της απογραφής επιχειρήσεων που 

διεξήγαγε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις δηλαδή οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερο από 250 άτομα, ανέρχονται στο 

σύνολο τους 762.692 και απασχολούν περισσότερα από 2 εκ. άτομα. Από το σύνολο αυτό οι 

πολύ μικρές επιχειρήσεις δηλαδή αυτές που απασχολούν κάτω από 10 άτομα, ανέρχονται σε 

736.675 και αντιπροσωπεύουν το 69,59% του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 

απασχολούν σχεδόν 1,4 εκ. άτομα (56,7%).  
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Όπως βλέπουμε, οι πολύ μικρές, οικογενειακές κατά των πλείστων, επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο ποσοστό της επαγγελματικής δραστηριότητας και 

γενικότερα της οικονομίας και σίγουρα η συμβολή τους στη σταθερή και ανοδική πορεία 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας είναι ιδιαίτερα βαρύνουσας σημασίας. Στην Ελλάδα οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το κύριο συστατικό της οικονομίας και αποτελούν τη 

βασική πηγή ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης.  

Τα στοιχεία αυτά από μόνα τους είναι ικανά να δείξουν τη σημασία και το ρόλο που 

διαδραματίζουν διαχρονικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ελληνική οικονομία. Όπως η 

Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετά έγκαιρα συνειδητοποίησε τη σημαντικότητα των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων αναφορικά με τις δυνατότητες που έχουν λόγω της ευελιξίας τους και της απλής 

οργανωτικής δομής που τις χαρακτηρίζει στην αντιμετώπιση κρίσιμων οικονομικών και 

κοινωνικών προβλημάτων, έτσι και η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να αποδίδει ιδιαίτερη 

σημασία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω των οποίων είναι δυνατή η ουσιαστική 

οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή, η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και η 

αύξηση του ΑΕΠ. 

Σύμφωνα με έρευνα της ΕΤΕ (2012), οι ΜΜΕ είναι σημαντικές για τις ελληνικές 

εξαγωγές, με αυξημένα περιθώρια περαιτέρω διείσδυσης των προϊόντων τους στις αγορές του 

εξωτερικού.  Στην Ελλάδα, οι ΜΜΕ συνεισφέρουν το 35% των εξαγωγών, έναντι 24% για τις 

ευρωπαϊκές ΜΜΕ. Η διαφορά αυτή αποτυπώνεται σε μεγάλο βαθμό και από το γεγονός ότι 

σχεδόν τα 2/3 των πωλήσεων του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα παράγεται από ΜΜΕ, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ δεν ξεπερνά το 50%.Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 

σχεδόν το 1/3 των ΜΜΕ δραστηριοποιείται στο εξωτερικό - με το 55% αυτών να εξάγει άνω 

του 10% των πωλήσεων. Συνολικά, οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας καλύπτουν το 23% του κύκλου 

εργασιών των εξωστρεφών εταιρειών. 

Σύμφωνα με την Πανελλαδική έρευνα που διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2013 από την 

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού εμπορίου σε συνεργασία της GPO (Greek Public Opinion) 

που αφορά της Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα και αναφέρει τον ρόλο των ΜΜΕ 

στην Ελληνική Οικονομία όπως αυτά παρουσιάζονται παρακάτω:  
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Διάγραμμα 4: Άποψη για τον Μεγάλο Αριθμό ΜΜΕ στην Ελλάδα Υπέρ της Οικονομίας  

  

 

 

Διάγραμμα 5: Βαθμός Σημασίας ΜΜΕ για την Ανάπτυξη της Οικονομίας  
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Διαπιστώνουμε  τη μεγάλη σημασία που αποδίδουν οι Έλληνες πολίτες στην ύπαρξη 

και λειτουργία των Μ.Μ.Ε. ως αναπόσπαστου και καθοριστικού παράγοντα για την ανάπτυξη 

της Ελληνικής οικονομίας. Συνηθίζουμε να αποκαλούμε τις Μ.Μ.Ε. «ραχοκοκαλιά της 

ελληνικής οικονομίας», αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη έκφραση δεν συνιστά 

ευφυολόγημα, αλλά αντιπροσωπεύει πλήρως τις απόψεις της ελληνικής κοινωνίας για το ρόλο 

και τη σημασία της Μικρομεσαίας Ελληνικής Επιχείρησης. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα 

παραπάνω στοιχεία το 86,8% πιστεύει ότι ο σχετικά υψηλός αριθμός Μ.Μ.Ε. που λειτουργούν 

στην Ελλάδα είναι προς όφελος της οικονομίας και το 89,4% συνδέει την ανάπτυξη της 

ελληνικής οικονομίας με την στήριξη των Μ.Μ.Ε. 

 

 

4.2 Στατιστικά Στοιχεία ΜΜΕ στην Ελληνική Οικονομία 
 

Η Ελλάδα διανύει την πέμπτη χρονιά βαθιάς ύφεσης.  Όπως αναφέρει στο ετήσιο ενημερωτικό 

δελτίο της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2013, σε μια χώρα όπου το 85 % της ιδιωτικής 

απασχόλησης βρίσκεται συγκεντρωμένο στον τομέα των ΜΜΕ και περισσότερο από το 50 % 

στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (0-9 εργαζόμενοι), η παρατεταμένη ύφεση, την οποία 

επιδεινώνουν τα μέτρα λιτότητας και η καθυστέρηση των απολύτως απαραίτητων 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, έχει πλήξει σοβαρά τις ΜΜΕ και σε δυσανάλογα μεγαλύτερο 

βαθμό από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι σαφές ότι οι ελληνικές ΜΜΕ έχουν πληγεί σοβαρά 

από την παρατεταμένη ύφεση, σε βαθμό δυσανάλογα μεγαλύτερο σε σχέση με τις μεγάλες 

επιχειρήσεις, καθώς την τελευταία πενταετία καταγράφονται σταθερά αρνητικά ποσοστά 

μεγέθυνσης του ΑΕΠ σε τιμές του 2005. 

Συγκεκριμένα στον κατασκευαστικό κλάδο, τόσο οι ΜΜΕ όσο και οι μεγάλες 

επιχειρήσεις υπέστησαν σημαντική κάμψη την περίοδο 2008-2012. Αυτή η αρνητική ανάπτυξη 

επιβεβαιώνεται από τη σταθερή πτώση του αριθμού των αδειών οικοδόμησης που 

χορηγούνται: -11,1% (2010), -28,5% (2011) και -36,7% (2012). Επιπλέον, ο δείκτης 

κατασκευών (που καλύπτει τα κτήρια και τα δημόσια έργα) μειώθηκε κατά -29,2% (2010), -

28,1% (2011), -26,1% (2012) και -19,0 % (2013). Σε σύγκριση με τις μεγάλες επιχειρήσεις του 

κλάδου, οι ΜΜΕ υπέστησαν την μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των εργαζομένων (Μεγάλες 

επιχειρήσεις: -19 %, ΜΜΕ -35 %) και προστιθέμενης αξίας (Μεγάλες επιχειρήσεις: -20 %, 

ΜΜΕ -33 %). Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η εξαφάνιση μεγάλων δημόσιων 

συμβάσεων οδήγησε τις μεγάλες επιχειρήσεις να στραφούν σε μικρότερα κατασκευαστικά 

έργα, εκτοπίζοντας τις ΜΜΕ. 
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Οι ΜΜΕ επλήγησαν επίσης από την κρίση στον μεταποιητικό κλάδο. Συνολικά, κατά 

την περίοδο 2008-2012, ο αριθμός των εργαζομένων συρρικνώθηκε κατά περίπου 20% και η 

προστιθέμενη αξία μειώθηκε κατά περίπου 10%. Και πάλι, οι μεγάλες επιχειρήσεις επλήγησαν 

λιγότερο την περίοδο 2009-12, τόσο από άποψη απασχόλησης (Μεγάλες Επιχειρήσεις: 8%· 

ΜΜΕ -14 %) όσο και προστιθέμενης αξίας (Μεγάλες επιχειρήσεις: -6 %· ΜΜΕ -16 %). Η 

αρνητική ανάπτυξη μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στα μέτρα λιτότητας, ιδιαίτερα στην αύξηση 

των φόρων και σε άλλες εξελίξεις όπως η μείωση των μισθών και των συντάξεων. Η 

κατάσταση αυτή οδήγησε σε αυξημένη χρηματοπιστωτική επιβάρυνση και φορολογικές 

υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με μείωση της αγοραστικής δύναμης των 

καταναλωτών. Ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας, ωστόσο, είναι η παραγωγή ενέργειας. 

Ποσοστά ανάπτυξης 29,1% (2009), 25,1% (2011) και 19,4% (2012) στον κύκλο εργασιών 

μπορούν να αποδοθούν εν μέρει στη συνεχιζόμενη υποστήριξη του δημοσίου σε ενεργειακά 

προγράμματα για την ενθάρρυνση της μετάβασης στην «πράσινη οικονομία». 

Οι ελληνικές ΜΜΕ δείχνουν να προσαρμόζονται όλο και περισσότερο στις νέες 

δυσμενείς συνθήκες της οικονομίας, υιοθετώντας επώδυνα διαρθρωτικά μέτρα αντιμετώπισης 

των συνθηκών μειωμένης ζήτησης, σύμφωνα με την εξαμηνιαία έρευνα συγκυρίας των ΜΜΕ 

της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ), βάσει δείγματος σχεδόν 1.000 εταιρειών. Ειδικότερα, ποσοστό 

51% του εταιρικού τομέα των ΜΜΕ έχει ήδη προβεί σε μειώσεις προσωπικού (από 18% το 

2009) ενώ το 17%   δηλώνει ότι έχει προχωρήσει σε κλείσιμο καταστημάτων (από 1% το 

2009). Υπό αυτό το κλίμα, οι βραχυπρόθεσμες στρατηγικές για την πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων παραμένουν περιοριστικές. Συγκεκριμένα, το 21% αυτών εκτιμά ότι θα μειώσει 

τις επενδύσεις του κατά το επόμενο εξάμηνο και το 30% δηλώνει ότι θα περιορίσει μελλοντικά 

την απασχόληση στην επιχείρηση στο ίδιο διάστημα. Παράλληλα, η έλλειψη ρευστότητας 

αποτελεί έντονο πρόβλημα για το 40% του εταιρικού τομέα των ΜΜΕ, καθώς κατά την 

τελευταία διετία οι καθυστερήσεις εισπράξεων από πελάτες έχουν αυξηθεί κατά 7 ημέρες, ενώ 

οι πληρωμές προς προμηθευτές γίνονται συντομότερα κατά 21 ημέρες και η χρήση 

μεταχρονολογημένων επιταγών συνεχώς περιορίζεται (35% των συναλλαγών των ΜΜΕ στα 

τέλη του 2012 από 57% το 2009). 

Όπως αναφέρει η ίδια ερευνά οι ΜΜΕ είναι σημαντικές για τις ελληνικές εξαγωγές, με 

αυξημένα περιθώρια περαιτέρω διείσδυσης των προϊόντων τους στις αγορές του 

εξωτερικού. Στην Ελλάδα, συνεισφέρουν το 35% των εξαγωγών, έναντι 24% για τις 

ευρωπαϊκές ΜΜΕ. Η διαφορά αυτή αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι άνω του 1/2 

των πωλήσεων του εταιρικού τομέα παράγεται από ΜΜΕ στην Ελλάδα, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό είναι κοντά στο 1/3 για την Ευρώπη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 
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σχεδόν το 1/3 αυτών των επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στο εξωτερικό - με το 55% αυτών 

να εξάγει άνω του 10% των πωλήσεων. Η ΝΑ Ευρώπη και τα Βαλκάνια (κυρίως Κύπρος και 

Βουλγαρία) αποτελεί τη δημοφιλέστερη αγορά για τις εξαγωγές των ΜΜΕ (με το 64% να την 

επιλέγει) εν μέρει λόγω χαμηλότερου ανταγωνισμού. Ακολουθεί η Δυτική Ευρώπη (κυρίως 

Γερμανία και Ιταλία), που αποτελεί προορισμό για το 46% των εξωστρεφών ΜΜΕ, οι οποίες 

φαίνεται να επωφελούνται σημαντικά από τις εξαγωγές σε αυτές τις χώρες (καθώς οι μισές 

από αυτές είναι σε φάση ανάπτυξης και το 1/3 αυτών εξάγει το μεγαλύτερο μέρος των 

πωλήσεών τους). 

 

 

4.3 Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα και Προβλήματα των ΜΜΕ 
 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα αλλά  και  

προβλήματα, κύριο πρόβλημα των επιχειρήσεων στη Ελλάδα ιδίως σε αυτήν την χρονική 

περίοδο αποτελεί η έλλειψη ρευστότητας και η δυσκολία στη γενικότερη χρηματοδότηση της 

επιχείρησης τους αφού αδυνατούν να δανειστούν από το τραπεζικό σύστημα. Οι λόγοι 

ύπαρξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελούν και τα βασικά πλεονέκτημα τους, όπως 

ευεξία στη παραγωγή ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων κ.α. ενώ τα μειονεκτήματα τους 

αφορούν το στρατηγικό προγραμματισμό τους και άλλες τεχνικές σύγχρονής διοίκησης που 

δεν χρησιμοποιούν.  

Τα πλεονεκτήματα των ΜΜΕ συνδέονται πλήρως με την προσαρμοστικότητα τους στις 

συνθήκες τις αγοράς και στη συμβολή τους στην ανάπτυξη και απασχόληση περιοχών που 

εδρεύουν. Ειδικότερα:  

 Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

 Την άτυπη οργάνωση της επιχείρησης, στην όποια εμπεριέχονται η ευελιξία και 

η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, η έλλειψη γραφειοκρατίας, η αμεσότητα της 

επικοινωνίας μεταξύ στελεχών και ανθρώπινου δυναμικού και ευκολία στον 

συντονισμό και στον έλεγχο της επιχείρησης.   

 Την ανάπτυξη της καινοτομίας, η οποία προκύπτει  από την αξιοποίηση των 

ταλέντων και τη δυνατότητα των ΜΜΕ επιχειρήσεων να αξιοποιούν τους 

τοπικούς πόρους και τις νέες ιδέες γενικότερα, ώστε να δημιουργηθούν νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες. 

 Τη γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες 
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 Τις σχετικά απλές διαδικασίες ιδρύσεως, με χαμηλό κόστος εγκατάστασης, 

περιορισμό των εξόδων αλλά και τον εύκολο τερματισμό της λειτουργιάς τους. 

 

Βεβαία, πέραν των πλεονεκτημάτων των ΜΜΕ, προκύπτουν και τα μειονεκτήματα τους, τα 

οποία ως εξής : 

 Η χρηματοδότηση των ΜΜΕ είναι ένα ιδιαίτερα δύσκολο θέμα, καθώς η 

εύρεση κεφαλαίων από τις τράπεζες θεωρείται επισφαλής λόγω του ότι οι ΜΜΕ 

έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την οικονομική κρίση στην χώρα.  

 Λόγω της οικονομικής κρίσεως και της ελάχιστης οικονομικής ενίσχυσης από 

τις τράπεζες, πολλές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν προβλήματα στον εκσυγχρονισμό 

του τεχνολογικού εξοπλισμού τους, πράγμα που τις οδηγεί να είναι αδύναμες 

στον ανταγωνισμό.  

 Οι μεγάλες επιχειρήσεις προσφέρουν καλύτερες και ανταγωνιστικότερες 

αμοιβές και δυνατότητες για εξέλιξη, έχουν άνετο περιβάλλον εργασίας, και οι 

εργαζόμενοι ασχολούνται μόνο με το εξειδικευμένο αντικείμενο τους, σε 

σύγκριση με τις ΜΜΕ που οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι για όλα. 

 Στις ΜΜΕ μπορεί να υπάρξει ταλάντευση όσον αφορά το πρόγραμμα των 

αμοιβών, αλλά και το ωράριο των εργαζομένων. 

 Στις ΜΜΕ λόγο του ότι το όνομα του προϊόντος ή των προϊόντων είναι μη 

ευρέως γνωστό, και συνήθως οι προμηθευτές δίνουν προτεραιότητα σε πιο 

«δυνατές» επιχειρήσεις, ο επιχειρηματίας καλείται να δημιουργήσει τα δικά του 

δίκτυα διανομής, κάτι το όποιο μπορεί να είναι χρονοβόρο. 

 Λόγω του χαμηλού ποιοτικού ελέγχου στις ΜΜΕ, ο χρόνος διεξαγωγής των 

παραγγελιών ενδέχεται να είναι πολύ παραπάνω από τον αναμενόμενο, καθώς 

η παράγωγη και η τυποποίηση κωλυσιεργούν εξαιτίας της χαμηλής ποιότητας 

εξοπλισμού.   

 

Τα προβλήματα των ΜΜΕ προκύπτουν από την επικαιρότητα και τις εναλλαγές των 

δεδομένων της αγοράς. Κατά αυτό τον τρόπο, αντιλαμβανόμαστε πως η οικονομική κρίση έχει 

επηρεάσει ιδιαίτερα την επιβίωση και τη λειτουργιά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Βάση 

της έρευνας της ΕΣΕΕ για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ΜΜΕ στην Ελλάδα, 

τα κυριότερα εξ αυτών είναι :  

1) η χρηματοδότηση-ρευστότητα, 
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2) η φορολογία,  

3) το ασφαλιστικό,  

4) τα ΕΣΠΑ-πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων,  

5) το παραεμπόριο, 

6) οι εμπορικές μισθώσεις, και  

7) ο Τειρεσίας.  

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΕΣΣΕ, κ. Βασίλης Κορκίδης, αναφέρει πως η 

Έκθεση της Κομισιόν επιβεβαιώνει τα στοιχεία του Ινστιτούτου της ΕΣΣΕ για την κατάσταση 

της αγοράς για το έτος 2013, και υπογραμμίζει το γεγονός πως οι ελληνικές ΜΜΕ υστερούν 

των αντίστοιχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει πως οι 

κύριοι λόγοι που οδήγησαν τις ΜΜΕ να έχουν αυτά τα προβλήματα από το 2008 και έπειτα 

είναι η λιτότητα που εφαρμόζεται στη χώρα, η χρηματοδοτική ένδεια, η διεθνοποίηση και η 

έλλειψη εθνικού σχεδίου υποστήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 

Επιπλέον, σε έρευνα που διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2013 από την Εθνική 

Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και σε συνεργασία με την GPO, στην ερώτηση : «ποια 

είναι κατά τη γνώμη σας τα κυριότερα προβλήματα στη λειτουργιά των ΜΜΕ», το κοινό 

απάντησε με βάση το παρακάτω διάγραμμα :  

Διάγραμμα 6: Άποψη για τα Σημαντικότερα Προβλήματα στη Λειτουργία των ΜΜΕ 

 

Πηγή : Ε.Σ.Ε.Ε. Ιανουάριος 2013  
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Όπως είναι εμφανές το πρόβλημα της ρευστότητας είναι για όλους ο κοινός παρονομαστής, 

και επηρεάζει αρνητικά την αγορά. Στην Ερευνά Συγκυρίας για τις ΜΜΕ με ειδικό θέμα τις 

Εξαγωγές, που διεξήχθη από τη Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης, τον 

Ιούλιο του 2014, αναφαίρετε πως «Η επιδείνωση των προβλημάτων ρευστότητας 

αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι το χρονικό κενό μεταξύ της είσπραξης απαιτήσεων και της 

πληρωμής προμηθευτών στο πρώτο εξάμηνο του 2014 παραμένει τριπλάσιο σε σχέση με τις 

αρχές του 2012 (24 ημέρες έναντι 8 ημερών). Η πίεση έχει αυξηθεί κυρίως από την πλευρά 

των προμηθευτών ενώ η είσπραξη απαιτήσεων από πελάτες παραμένει σταθερή στους 2,5 

μήνες». Η επιδείνωση της κατάστασης παρουσιάζεται καλύτερα στο παρακάτω διάγραμμα :  

 

Διάγραμμα 7: Είσπραξή Απαιτήσεων και Πληρωμή Προμηθευτών 2012-2014 

 

 

Πηγή: ΕΤΕ (Ιούλιο 2014) 

 

Το πρόβλημα διογκώνεται ακόμα περισσότερο αν αναλογιστούμε τον περιορισμένο ρόλο των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη προώθηση κεφαλαιακών πόρων προς τις ΜΜΕ, καθώς και 

την αποφυγή επενδυτικών κεφαλαίων από άλλες πηγές.  Η ακραία απροθυμία των τραπεζών 

να δανείζουν τις ελληνικές εταιρείες εξαιτίας των αυστηρών χρηματοδοτικών περιορισμών 

λόγω της κρίσης του εθνικού χρέους επιδεινώνει τον κύκλο της οικονομικής ύφεσης και 

πλήττει σοβαρά τις προσπάθειες των ελληνικών ΜΜΕ να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. 

Κανένας σχεδόν εξειδικευμένος μηχανισμός χρηματοδοτικής στήριξης για της ΜΜΕ δεν έχει 

μείνει ανεπηρέαστος από τη τρέχουσα χρηματοπιστωτική κατάσταση και κατά κανόνα, η 

πρόσβαση των ΜΜΕ σε δάνεια, πιστώσεις και χρηματοδοτικές πηγές, είναι περιορισμένη αν 
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όχι ανύπαρκτη. Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι ικανοί να θέσουν σε άμεσο κίνδυνο όχι μόνο 

την ανταγωνιστικότητά των ΜΜΕ αλλά ακόμα και την ίδια τη βιωσιμότητά τους. 

 

 

4.4 Επιπτώσεις της Κρίσης στις ΜΜΕ 

 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση και η κρίση που διέρχεται σήμερα η ελληνική οικονομία δεν 

αφήνει φυσικά ανεπηρέαστες τις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες είναι πιο ευάλωτες, 

λόγω της μικρής κεφαλαιακής τους επάρκειας, της δυσκολίας στη χρηματοδότηση, το μικρό 

μερίδιο αγοράς, των ανεπαρκών δικτύων διανομής και εξαγωγών, της έλλειψης κεφαλαίων για 

διαφήμιση, κ.ά. Για να μπορέσουμε να διακρίνουμε όσο το δυνατόν με ακρίβεια τις επιπτώσεις 

της οικονομικής κρίσης, που πλήττει τα τελευταία χρόνια την Ελλάδα, στις ΜΜΕ και για να 

καταφέρουμε να απεικονίσουμε μια συνολική εικόνα αυτής θα αναφερθούμε στη τελευταία 

έρευνα που πραγματοποίησε η ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ τον Ιουλίου 2014  και αφορά την εξαμηνιαία 

αποτύπωση οικονομικού κλίματος στις μικρές επιχειρήσεις (0-49 άτομα προσωπικό οι οποίες 

αποτελούν το 99,6% των ελληνικών επιχειρήσεων). 

Η έρευνα αναφέρει χαρακτηρίστηκα πως ‘Κάθε πέρσι και καλύτερα είναι για την 

πραγματική οικονομία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις’, καθώς δύο στις τρεις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις διαπίστωσαν σε αυτό το εξάμηνο ότι μειώθηκε ο τζίρος τους, η ζήτηση και οι 

παραγγελίες ενώ η συνολική πτώση στο τζίρο σε ετήσια βάση (Ιούλιος 2013- Ιούλιος 2014) 

μειώθηκε κατά 20% και από την έναρξη της κρίσης άγγιξε το ποσοστό του 74%. Μία στις 

πέντε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που μέχρι τώρα άντεξαν, εκτιμούν ότι υπάρχει υψηλός 

κίνδυνος να διακόψουν τη λειτουργία τους μέχρι το τέλος του χρόνου και κατά συνέπεια τα 

λουκέτα θα προσεγγίσουν τις 15.000. Πιο δραματική είναι η κατάσταση για τις πολύ μικρές 

επιχειρήσεις καθώς περισσότερες από τις μισές δηλώνουν ότι κινδυνεύουν να κλείσουν μέσα 

στο επόμενο εξάμηνο. Αντίστοιχη εικόνα διαγράφεται στην απασχόληση, στη χρηματοδότηση 

των επιχειρήσεων, στις υποχρεώσεις και στις οφειλές. 

Αναλυτικότερα, η έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που έγινε σε συνεργασία με την εταιρεία 

ΜARC ΑΕ σε πανελλαδικό δείγμα 1051 πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (0-49 άτομα 

προσωπικό), στο διάστημα 2  έως 9 Ιουλίου 2014, διαχωρίζεται σε πέντε τμηματικές ενότητες. 

Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στη γενική οικονομική κατάσταση που επικρατεί στις 

επιχειρήσεις και τα αποτελέσματα αυτής είναι εντυπωσιακά καθώς μολονότι οι 

μακροοικονομικοί δείκτες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ελληνική οικονομία έχει 

σταθεροποιηθεί, οι δείκτες που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα των 
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μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εξακολουθούν να είναι αρνητικοί. Σχεδόν τα 2/3 των μικρών και 

πολύ μικρών επιχειρήσεων παραμένουν σε καθοδική τροχιά χωρίς να διαφαίνονται προοπτικές 

ανάκαμψης. Για το α’ εξάμηνο του 2014, η αποτίμηση παραμένει αρνητική, αφού το 64,7% 

των επιχειρήσεων δήλωσε ότι η κατάσταση τους επιδεινώθηκε. Σχεδόν 2 στις 3  επιχειρήσεις 

διαπιστώνουν και σε αυτό το εξάμηνο μείωση του τζίρου (64,3%), της ζήτησης(64,4%), των 

παραγγελιών (67,8%). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ εκτιμάται ότι η συνολική 

πτώση στο τζίρο την τελευταία χρονιά άγγιξε το 20% (Ιούλιος 2013-Ιούλιος 2014). Η συνολική 

πτώση του τζίρου από την έναρξη της κρίσης αγγίζει το 75%. Ιδιαίτερα αρνητικοί είναι οι 

δείκτες ρευστότητας και επένδυσης, αφού για ακόμη μια φορά το 72,8% των επιχειρήσεων 

παρουσίασε επιδείνωση στο δείκτη  ρευστότητας, ενώ μόλις το 8,7% προχώρησε σε 

επενδύσεις. 

Η δεύτερη ενότητα της έρευνας αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και 

τα ενδεχόμενα λουκέτα-διακοπής της λειτουργείας των επιχειρήσεων. Αναφέρεται πως σε 

σύγκριση με το Φεβρουάριο 2014, οι προβλέψεις εξαμήνου των επιχειρήσεων επιδεινώνονται 

σημαντικά (-44,8% έναντι -35,4%). Μάλιστα, το 21,4% αυτών τοποθετούν το ενδεχόμενο 

διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης μέσα στο εξάμηνο. Αυτό σημαίνει ότι τα λουκέτα για 

το επόμενο εξάμηνο θα προσεγγίσουν τα 15,000. Στη συνέχεια διαπιστώνεται πως ιδιαίτερα 

αρνητικά είναι τα στοιχεία για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς περισσότερες από τις μισές 

δηλώνουν ότι κινδυνεύουν να κλείσουν μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Σε αυτό το σημείο θα 

πρέπει να επισημάνουμε πως οι επιπτώσεις της κρίσης είναι φανερές σε ολόκληρο τον 

επιχειρηματικό τομέα, σε κάθε είδους επιχείρησης καθώς βρίσκονται σε μία συνεχόμενη 

οικονομική  απειλή.  

Στην τρίτη ενότητα φανερώνεται η πραγματική εικόνα των επιχειρήσεων απέναντι στις 

υποχρεώσεις και οφειλές αφού  αναμφίβολα το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 

οι επιχειρήσεις και επιτείνεται μέσα στο 2014 είναι η συσσώρευση οφειλών και η δεδηλωμένη 

πια αδυναμία πληρωμών για μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων. Οι περισσότερες επιχειρήσεις 

εξακολουθούν να έχουν πολύ υψηλά χρέη προς όλες τις κατηγορίες «πιστωτών». Το 

μεγαλύτερο μέρος των καθυστερημένων οφειλών των επιχειρήσεων αφορά τις ασφαλιστικές 

οφειλές προς ΟΑΕΕ (41,7%). Ακολουθούν τα χρέη  προς την εφορία (31,8%),  τις ΔΕΚΟ 

(31,6%), τις τράπεζες (26,5%) και το ΙΚΑ (20,9%). 1 στις 4 επιχειρήσεις έχει καθυστερούμενες 

οφειλές σε προμηθευτές και ενοίκια. Τέλος το 34,7% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι δεν θα 

μπορέσει να ανταποκριθεί στις φορολογικές υποχρεώσεις του 2014, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό για την αδυναμία κάλυψης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων ανέρχεται στο 35,7%. 
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 Η τέταρτη ενότητα αφορά την απασχόληση  και ειδικότερα τονίζει την αγορά εργασίας 

αφού δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, 15,000 επιχειρήσεις θα 

κλείσουν το επόμενο εξάμηνο, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας 42,000 θέσεων 

συνολικής απασχόλησης (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί). Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι στο πρώτο εξάμηνο 2014 οι απώλειες θέσεων μισθωτής απασχόλησης στις 

ΜΜΕ εκτιμώνται στις 24,000.Παρατηρείται ότι οι απώλειες θέσεων μισθωτής εργασίας 

(απολύσεις) έχουν μειωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, όπως άλλωστε φαίνεται και από 

τις έρευνες εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ. Έτσι, ενώ πριν από ένα χρόνο, η αναλογία 

προσλήψεων-απολύσεων ήταν 1:3, στο α’ εξάμηνο του 2014 η αναλογία αυτή είναι 1:1,5. Η 

επιβράδυνση αυτή δε θα πρέπει να αποδοθεί σε ανάκαμψη της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας αλλά στις ραγδαίες μεταβολές που σημειώθηκαν στο καθεστώς απασχόλησης 

και τούτο γιατί: 

α) έχει μειωθεί ο κατώτατος μισθός 

β) οι μισές σχεδόν θέσεις απασχόλησης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν 

μετατραπεί  σε θέσεις μερικής ή/και προσωρινής απασχόλησης 

γ) οι μισές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην έγκαιρη καταβολή των 

μισθών. 

Τέλος στην πέμπτη ενότητα της έρευνας παρουσιάζεται το μείζον ζήτημα της 

χρηματοδότησης καθώς η σχέση ανάμεσα στο τραπεζικό σύστημα και την πλειοψηφία των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει διαρραγεί ανεπανόρθωτα. Πριν από την κρίση, σύμφωνα με 

έρευνα του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ, οι μισές σχεδόν επιχειρήσεις δε χρηματοδοτούσαν τις επενδυτικές 

δραστηριότητές τους μέσω τραπεζικού δανεισμού. Το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 73,7% την 

περίοδο της κρίσης. Από το 73,4% που δεν έλαβε πίστωση τα τελευταία 5 χρόνια, το 65,5% 

(δηλαδή το 48% στο σύνολο των επιχειρήσεων) δηλώνει ότι δε χρειάστηκε να καταφύγει σε 

τραπεζικό δανεισμό και καλύφθηκε με τα κεφάλαια που διέθετε. Το 34,5% (δηλαδή το 25% 

επί του συνόλου) που χρειάστηκε κεφάλαια θεωρεί απαγορευτικούς τους όρους πρόσβασης 

στη χρηματοδότηση. Οι μισές σχεδόν επιχειρήσεις (47,1%) θεωρούν ότι τα χαμηλότερα 

επιτόκια θα διευκόλυναν την πρόσβασή τους στον τραπεζικό δανεισμό. Από τις επιχειρήσεις 

που έχουν λάβει δάνειο από τις τράπεζες, το 46,2% δηλώνει ότι σημειώνουν καθυστερήσεις 

στις αποπληρωμές των δόσεων.  
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4.5 Ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  
 

 

Το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον μετά την κρίση θα είναι διαφορετικό, σύμφωνα με την 

μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο ‘Οι Ελληνικές επιχειρήσεις μετά την κρίση: 

Προοπτικές και στρατηγικές για διεθνή ανταγωνιστικότητα’, από την επιτυχή προσαρμογή των 

επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα θα κριθεί τελικά η διεθνής ανταγωνιστικότητα της χώρας, δηλαδή 

το κατά πόσο τα ελληνικά προϊόντα και οι υπηρεσίες θα υπάρχουν στις ανοιχτές αγορές. Στις 

ανταγωνιστικές αγορές, η ικανότητα των επιχειρήσεων και επιχειρηματιών θα είναι οι πιο 

σημαντικοί παράγοντες, παρά το εθνικό περιβάλλον. Κρίσιμης σημασίας είναι η στρατηγική των 

επιχειρήσεων, δηλαδή το πώς θα προσφέρουν ελκυστικές και ποιοτικές προσφορές στον πιεσμένο 

σήμερα καταναλωτή σε χαμηλότερα επίπεδα κόστους. Με τις διαφαινόμενες τάσεις, οι ελληνικές 

επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν πιο έντονα τον ανταγωνισμό στις αγορές που στοχεύουν, 

δηλαδή σε ενδιάμεσους συνδυασμούς αξίας-τιμής. Ευκαιρίες υπάρχουν, κυρίως σε 

παραδοσιακούς, αλλά και σε άλλους κλάδους. Αλλά το πόσες και ποιες επιχειρήσεις θα τις 

αξιοποιήσουν είναι αβέβαιο. Ακόμα όμως και στην οικονομική κρίση υπάρχουν ευκαιρίες και 

στρατηγικές τις οποίες οι επιχειρήσεις μπορούν να εκμεταλλευτούν και να επιβιώσουν ή ακόμα 

και να αναπτυχθούν. Η λέξη-κλειδί για την επιβίωση σε καιρό κρίσης είναι η 

ανταγωνιστικότητα. 

 Οι ΜΜΕ πρέπει να αναπτύξουν μέτρα και στρατηγικές που θα βοηθήσουν την 

ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Τα μέτρα αυτά προκύπτουν από τις 

αδυναμίες και τις ιδιαιτερότητες που εντοπίστηκαν για τις ελληνικές μεταποιητικές ΜΜΕ στο 

πλαίσιο βιβλιογραφικής έρευνας αλλά και αποτελεσμάτων εμπειρικής έρευνας. Οι ΜΜΕ με 

τη συμπεριφορά τους μετά την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση  έχουν αποδείξει 

ότι είναι αρκετά ικανές να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και 

της παγκοσμιοποίησης καθώς  διαθέτουν ευελιξία, τόλμη και δημιουργικότητα. Όπως 

αναφέρονται και παρουσιάζονται στο βιβλίο που επιμελήθηκε ο Κώστας Ζοπουνίδης με τίτλο 

«Μάνατζμεντ της Κρίσης» οι ενέργειες που εφαρμόζονται κατά τα τελευταία έτη στις χώρες 

της EE θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρότυπο προς μίμηση ώστε να βοηθηθούν οι ελληνικές 

ΜΜΕ για να ξεπεράσουν τα προβλήματα και τις αδυναμίες τους και να μπορέσουν να 

επιβιώσουν στην οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Παρακάτω παρουσιάζονται 
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αναλυτικά οι κατευθυντήριες αυτές ενέργειες για την δημιουργία επιτυχούς  και υγειούς 

ανταγωνισμού:   

 

Έρευνα και ανάπτυξη  

Οι οικονομίες κλίμακας και η έρευνα και ανάπτυξη έχουν γίνει οι πλέον σημαντικοί 

παράγοντες ανταγωνισμού στην παγκόσμια οικονομία. Μία από τις πρωταρχικές δυνάμεις 

προώθησης της οικονομικής παγκοσμιοποίησης, αλλά και επιβίωσης σε περίοδο κρίσης, είναι 

η τεχνολογία. Λόγω όμως υψηλού κόστους κεφαλαίου που την χαρακτηρίζει, προτείνεται οι 

ΜΜΕ να λάβουν τα ακόλουθα μέτρα:  

• Συνεργασία με ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητικά ινστιτούτα για 

έρευνα και ανάπτυξη προκειμένου να αναπτύξουν βελτιωμένα ή νέα προϊόντα υψηλής 

προστιθέμενης αξίας που θα τις βοηθήσουν να βελτιώσουν τα περιθώρια κέρδους τους.  

• Συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή εξαγορές μικρών επιχειρήσεων με έντονο τεχνολογικό 

προσανατολισμό. Οι συνεργασίες μπορούν να επιδιώξουν επίσης την εκμετάλλευση 

οικονομιών κλίμακας παραγωγής επιτυγχάνοντας έτσι και μείωση του κατά μονάδα κόστους.  

 

 Εφαρμογή της Τεχνολογίας της Πληροφορίας (IT) 

 Η χρήση της πληροφορικής είναι ευρύτερη στις ΜΕ παρά στις ΜΜΕ εξαιτίας του υψηλού 

κόστους που χαρακτηρίζει τις εφαρμογές της, της περιορισμένης εφαρμογής της στις ανάγκες 

των ΜΜΕ και της έλλειψης γνώσης IT στις ΜΜΕ. Η μελλοντική ανταγωνιστικότητα και 

επιτυχία των επιχειρήσεων γενικά θα εξαρτηθεί από την πρόσβασή τους στις πληροφορίες και 

τη δυνατότητα εφαρμογής της IT. Η Ελλάδα θεωρείται ότι, μαζί με την Πορτογαλία και την 

Ισπανία ότι έχει τη μικρότερη υποδομή στην Ευρώπη των 16 χωρών. Επομένως, το πρώτο 

βήμα στα μέτρα που σχετίζονται με την προώθηση της χρήσης της IT από τις ΜΜΕ είναι η 

βελτίωση της υποδομής της IT στη χώρα και κατόπιν, σε δεύτερη φάση, η χρηματοοικονομική 

στήριξη των ΜΜΕ έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν επενδύσεις, να εκπαιδεύσουν το 

προσωπικό τους και να αποκτήσουν τα μέσα για την αποτελεσματική χρήση της ανεπτυγμένης 

υποδομής και των υπηρεσιών της IT.  

 

Χρήση διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου  

Η ταχύτατη ανάπτυξη του διαδικτύου (Internet) προσφέρει μεγάλες δυνατότητες και στον 

τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου (electronic commerce ή e-commerce) και του μάρκετινγκ 

των ΜΜΕ. Ο κάτοχος Η/Υ με σύνδεση στο Internet θεωρεί τη χρήση του αυτονόητη για την 

επικοινωνία του και τις αγορές του. Το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο βρίσκεται ακόμη σε 



38 

 

φάση αναζητήσεων όσον αφορά τις ρυθμίσεις ασφάλειας, νομοθεσίας, τεχνολογικής υποδομής 

και αναδιοργάνωσης επιχειρησιακών διαδικασιών, σύντομα θα κυριαρχήσει κατά μεγάλο 

βαθμό στις αγορές όλων των ειδών. Συμβατικά μέσα διακίνησης προϊόντων, όπως εφημερίδες, 

εκδόσεις, εταιρείες παροχής πληροφοριών, έχουν περάσει σε ηλεκτρονική μορφή. Το 

ηλεκτρονικό εμπόριο εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια του οικονομικού κύκλου, από την 

προμήθεια πρώτων υλών μέχρι το τελικό σημείο παράδοσης και κατανάλωσης του προϊόντος. 

Καλύπτει δραστηριότητες του έμμεσου ηλεκτρονικού εμπορίου (ηλεκτρονική παραγγελία 

προϊόντων που παραδίδονται με παραδοσιακό τρόπο) και άμεσου ηλεκτρονικού εμπορίου 

(ηλεκτρονική παραγγελία και παράδοση άυλων προϊόντων και υπηρεσιών). Η σημασία των 

νέων ηλεκτρονικών μέσων και τεχνολογιών, ειδικότερα της χρήσης του Internet, έγκειται στη 

δυνατότητα αύξησης των κερδών της επιχείρησης μέσω:  

• αύξησης των συναλλαγών και των πωλήσεων (αύξηση του μεριδίου αγοράς),  

• μείωσης του κόστους των συναλλαγών, 

• αύξησης της ταχύτητας των συναλλαγών και της αναβάθμισης της επικοινωνίας με την 

αγορά-στόχο και με τους προμηθευτές,  

• προώθησης, διαφήμισης και δημιουργίας ονόματος (brand name).  

Σύμφωνα με τους ειδικούς του μάρκετινγκ, το Internet απευθύνεται σε άτομα με 

συγκεκριμένες επιθυμίες και ανάγκες, και ως εκ τούτου είναι πιο κατάλληλο για τις ΜΜΕ στις 

οποίες δίνει τη δυνατότητα να απευθυνθούν ευκολότερα, ταχύτερα και αποτελεσματικότερα 

στην παγκόσμια αγορά, επωφελούμενες έτσι των ευεργετημάτων που προσφέρουν οι 

οικονομίες κλίμακας. Γενικότερα, η χρήση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας αυξάνει την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων λόγω μείωσης του κόστους παραγωγής, αλλά και της 

ποιότητας των παραγομένων προϊόντων, αυξάνοντας έτσι τις ευκαιρίες σε περίοδο 

οικονομικής κρίσης. Συνοψίζοντας, η εφαρμογή της πληροφορικής βοηθά τις ΜΜΕ στο να 

αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικότητά τους. 

 

Δημιουργία ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στην αγορά 

Για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό και τις νέες συνθήκες οι παραδοσιακές πολυεθνικές 

κινούνται προς χαμηλότερες τιμές για τα ίδια προϊόντα. Μειώνουν το κόστος αναδιατάσσοντας 

την παραγωγική τους αλυσίδα στον παγκόσμιο χώρο. Αξιοποιούν τις ευκαιρίες για παραγωγή 

σε χώρες χαμηλού κόστους. Ακόμη μεταφέρουν λειτουργίες υψηλής αξίας στις αναδυόμενες 

χώρες, όπως την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων. Έτσι, όμως, ενισχύουν τις τεχνολογικές 

δυνατότητες των χωρών αυτών και μειώνουν το πλεονέκτημα των καθιερωμένων εταιρειών σε 

καινοτομία (Rothenbuecher, 2008).  Το κράτος, σε συνεργασία με την EE, θα πρέπει να 
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επεμβαίνει για να διορθώσει τυχόν δυσλειτουργίες της αγοράς και να επιφέρει, όσο είναι 

δυνατόν, συνθήκες ανταγωνισμού. Πολύ σημαντικό είναι να καταργήσει ή να χαλαρώσει η 

Πολιτεία τους περιορισμούς εισαγωγής νέων επιχειρήσεων στην αγορά. Στις ΗΠΑ, στους 

κλάδους όπου οι περιορισμοί εισόδου έγιναν πιο χαλαροί, όπως τηλεφωνίας και 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι ΜΜΕ παρουσίασαν μεγαλύτερη ανάπτυξη και αύξησαν 

το μερίδιο αγοράς τους έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων.  

 

Διοίκηση 

 Η οργάνωση και ο τρόπος διοίκησης μιας ΜΜΕ διαφέρουν κατά πολύ από αυτών μιας 

μεγάλης επιχείρησης. Η βασική διαφορά τους συνίσταται στα εξής:  

• Στις μεγάλες επιχειρήσεις ο στόχος του στρατηγικού μάνατζμεντ είναι η πρόβλεψη των 

συνθηκών του ανταγωνισμού, η διατύπωση των μακροπρόθεσμων στόχων και της 

στρατηγικής για την επίτευξή τους και, στη συνέχεια, ο έλεγχος του κατά πόσον οι 

στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν. Αντιθέτως, στις ΜΜΕ δεν υπάρχει στην ουσία στρατηγικός 

προγραμματισμός, αλλά η δραστηριότητα της διοίκησης εστιάζεται στο να μπορέσει η 

επιχείρηση να προσαρμοστεί όσο πιο γρήγορα γίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες 

του περιβάλλοντός της και όχι στην πρόβλεψη και στον έλεγχο αυτών των συνθηκών. 

• Η μικρομεσαία επιχείρηση ακολουθεί ένα χαλαρά δομημένο είδος διοίκησης χωρίς 

ακριβείς ορισμούς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθηκόντων και ευθυνών. Υπάρχει 

στενή και άτυπη σχέση μεταξύ της διοίκησης και του προσωπικού και οι προσλήψεις 

γίνονται κυρίως βάσει των προσωπικών γνωριμιών και όχι βάσει των γνώσεων και 

ικανοτήτων των υποψηφίων. Το αποτέλεσμα του είδους αυτού της διοίκησης των 

ΜΜΕ είναι το κατώτερο επίπεδο απόδοσης, πράγμα που σε τελική ανάλυση μπορεί 

ακόμη και να απειλήσει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Στις επιτυχημένες ΜΜΕ έχει 

διαπιστωθεί ότι ακολουθείται στρατηγικός προγραμματισμός με μεγάλη έμφαση στη 

χρήση τεχνικών πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών στοιχείων της επιχείρησης σε 

συστηματική βάση, και ιδιαίτερα των ταμειακών ροών, των κερδών και πωλήσεων.  

• Ένας βασικός ανασταλτικός παράγοντας για την απόκτηση ικανών διοικητικών 

στελεχών στις ΜΜΕ είναι η αδυναμία τους να πληρώσουν τις υψηλές αμοιβές που 

απαιτούνται. Για την αντιμετώπιση αυτής της αδυναμίας ένα μέτρο στήριξης θα ήταν 

η επιδότηση των μισθών εξειδικευμένων στελεχών ή το μέτρο που εφαρμόζει η 

Ιρλανδία με τη δωρεάν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή την ωρομίσθια 

απασχόληση πεπειραμένων υψηλόβαθμων στελεχών που βρίσκονται σε σύνταξη.  
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Συνεργασίες επιχειρήσεων (clustering)  

Η συνεργασία των επιχειρήσεων προάγει την παραγωγικότητα, την ανάπτυξη καινοτομίας και 

την ανταγωνιστική θέση των ΜΜΕ καθώς έτσι μπορούν να συνδυάσουν πλεονεκτήματα της 

μικρής κλίμακας παραγωγής με αυτά της μεγάλης κλίμακας. Οι συνεργασίες αυτές θα 

μπορούσαν να επεκταθούν σε τομείς όπως: πρόσβαση σε νέες διεθνείς αγορές, διεύρυνση και 

συμπλήρωση της γραμμής παραγωγής, ταχύτερη διείσδυση σε μια νέα αγορά με τη χρήση του 

δικτύου πώλησης και διανομής της συνεργαζόμενης επιχείρησης σε τοπικές αγορές, μείωση 

του κόστους παραγωγής μέσω της από κοινού χρήσης παραγωγικών μέσων αλλά και της 

ανταλλαγής εμπειρίας και τεχνολογίας στην παραγωγή, μείωση του κόστους παραγωγής με τη 

μαζική προμήθεια πρώτων υλών, πρόσβαση σε πηγές κεφαλαίων. Η κυβερνητική πολιτική 

μπορεί να βοηθήσει στις συνεργασίες των επιχειρήσεων μέσω παροχής πληροφοριών, 

υποδομής, εκπαίδευσης κ.λπ., είτε σε δίκτυα (networks) ή σε γεωγραφικά συγκεντρωμένα 

δίκτυα (clusters). Δυστυχώς, μέχρι τώρα, η πλειονότητα των ελληνικών ΜΜΕ δεν αναπτύσσει 

συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις, πιθανότατα λόγω του φόβου απώλειας του ελέγχου της 

επιχείρησής τους. Η νοοτροπία όμως αυτή θα πρέπει κάποτε να αλλάξει.  

 

Δραστηριοποίηση σε κυψέλες της αγοράς (market niches)  

Τα τυποποιημένα προϊόντα αποτελούν προνόμιο μεγάλων επιχειρήσεων των προηγμένων 

χωρών, οι οποίες παράγουν σε χαμηλό κόστος και έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν τα 

προϊόντα αυτά και να υπερασπιστούν το μερίδιο της αγοράς τους. Επίσης, τα προϊόντα υψηλής 

τεχνολογίας αποτελούν προνόμιο των επιχειρήσεων των ανεπτυγμένων χωρών που έχουν τα 

απαιτούμενα κεφάλαια για την ανάπτυξη και την παραγωγή τους. Ως εκ τούτου, για τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Ελλάδα, απομένουν τα μη τυποποιημένα προϊόντα που δεν 

απαιτούν τη χρήση ιδιαίτερα υψηλής τεχνολογίας. Η στρατηγική μάρκετινγκ των ΜΜΕ της 

Ελλάδας θα πρέπει να κατευθύνεται προς εξειδικευμένες κυψέλες αγοράς που δεν απαιτούν 

τεχνολογική πρωτοπορία. Για να αποκτήσουν όμως τα ανταγωνιστικά αυτά πλεονεκτήματα, 

εκτός από δημιουργικότητα και επιχειρηματικό πνεύμα, απαιτείται αποδοτικό και 

αποτελεσματικό μάνατζμεντ, οικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι και κίνητρα για ανάληψη 

κινδύνου. Η δραστηριοποίηση σε κυψέλες της αγοράς δεν αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από τις 

μεγάλες επιχειρήσεις, καθόσον η αγορά γι’ αυτές είναι πολύ μικρή. Το μάρκετινγκ σε κυψέλες 

της αγοράς μέσω της χρήσης του Internet μπορεί να επεκταθεί γρήγορα και εύκολα και σε 

άλλες χώρες, εκμεταλλευόμενο έτσι στο έπακρον οικονομίες κλίμακας.  
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Μάρκετινγκ 

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι ικανότητες και η στρατηγική της επιχείρησης θα είναι 

πιο σημαντικές από το εθνικό περιβάλλον στο νέο τοπίο. Αυτό συνάδει με τα αποτελέσματα 

της διεθνούς έρευνας. Ήδη υπάρχουσες μελέτες έχουν δείξει ότι, πριν από την κρίση, οι 

παράγοντες χώρας προέλευσης της επιχείρησης είναι λιγότερο σημαντικοί από παράγοντες της 

ίδιας της επιχείρησης (Hawawini et al. 2004, σ.121).  Επιβάλλεται επομένως για τις ΜΜΕ η 

απόκτηση ικανοτήτων και ειδικών στο μάρκετινγκ, προκειμένου να δύνανται να 

παρακολουθούν τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά και να παράγουν επώνυμα 

προϊόντα αντί «φασόν». Η παραγωγή προϊόντων ως «φασόν» προσφέρει στην επιχείρηση 

χαμηλό περιθώριο κέρδους και δεν τη δένει με τον τελικό καταναλωτή. 

 

Καινοτομία 

Σε όλες τις οικονομίες η καινοτομία είναι βασικό στοιχείο για την επιτυχία μιας επιχείρησης. 

Όσο υπάρχει οικονομική κρίση, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να βρίσκουν καινοτόμους τρόπους 

για να μειώνουν το κόστος και να δημιουργούν προϊόντα τα οποία θα οδηγήσουν σε 

υψηλότερες πωλήσεις όταν η οικονομία ανακάμψει. Για να επιβιώσει ή ακόμα και να 

ευδοκιμήσει σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, μια επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, θα 

πρέπει: 

• να αναπτύσσει συστηματικά ένα πρόγραμμα τεχνολογίας, 

• να ξεχωρίσει από το πλήθος εφευρίσκοντας καλύτερες μεθόδους εργασίας. 

 Η πιο αποτελεσματική επιχειρησιακή στρατηγική για μια μικρομεσαία επιχείρηση συνίσταται 

στην απάντηση των κάτωθι ερωτήσεων: 

• Ποιες είναι οι ικανότητες και τα ισχυρά μου σημεία; 

• Ποια είναι η θέση μου σε σχέση με τους ανταγωνιστές μου; 

• Τι τεχνολογία πρέπει να χρησιμοποιήσω για να βελτιώσω τα αποτελέσματά μου; 

 

Μείωση κόστους παραγωγής 

Σε περιόδους κρίσης η μείωση του κόστους είναι πολύ σημαντική για μια ΜΜΕ. Η χρήση νέας 

τεχνολογίας μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα, αντί να λέμε πως θα 

εκτελέσουμε ένα έργο πιο αποτελεσματικά, δηλαδή με χαμηλότερο κόστος, θα πρέπει να 

σκεπτόμαστε πώς να αυτοματοποιήσουμε το έργο και επομένως να εξαλείψουμε σε μεγάλο 

βαθμό και το κόστος του. Η ανάληψη νέων επιχειρηματικών σχεδίων, κυρίως σε εφαρμογή 

νέας τεχνολογίας, θα βοηθήσει στην επιβίωση και την ανάπτυξη μιας ΜΜΕ. Η συρρίκνωση 

του δημόσιου τομέα δημιουργεί ανεργία η οποία μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος 



42 

 

παραγωγής στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ. Επιδότηση από το κράτος για ένταξη 

νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις ΜΜΕ θα οδηγήσει σε αύξηση της 

αποτελεσματικότητάς τους. Άλλες στρατηγικές που μπορεί να εφαρμόσει μια ΜΜΕ για τη 

μείωση του κόστους της είναι: 

• Μεταφορά των εργαζομένων σε περιοχές της επιχείρησης που χρειάζονται 

περισσότερο. 

• Διαπραγμάτευση για μείωση ωραρίου ή ημερών απασχόλησης ή πάγωμα ή κόψιμο 

μισθών.  

Το κράτος μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση με επιδοτήσεις νέων προσλήψεων 

και εκπαίδευσης. Η συνεχής επιμόρφωση και σωστή επιλογή προσωπικού βοηθά στη μείωση 

του κόστους παραγωγής και αποτελεί σημαντικό στοιχείο επιβίωσης σε περίοδο κρίσης. Η 

μείωση του κόστους παραγωγής μπορεί να προκύψει και από τη συνεργασία των ΜΜΕ σε 

προμήθειες πρώτων υλών, παραγωγή, διαφήμιση και δίκτυα διανομής και προώθησης. Η 

ΜΜΕ πρέπει να εξετάσει και τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης της παραγωγής της και παραγωγή 

προϊόντων ή υπηρεσιών που επηρεάζονται λιγότερο από την οικονομική κρίση, π.χ. είδη 

πρώτης ανάγκης και καταναλωτικά προϊόντα, έναντι ειδών πολυτελείας και κεφαλαιουχικών 

αγαθών. Από τις πλέον σημαντικές στρατηγικές για μια ΜΜΕ είναι η διεθνοποίησή της. Για 

να το επιτύχει όμως αυτό, απαιτείται να βελτιώσει πρώτα την παραγωγικότητά της αλλά και 

την ποιότητα των προϊόντων της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΗΜΕΡΑ 

 

5.1 Η Συμβολή του Εμπορίου στην Ε.Ε. 
 

Το εμπόριο είναι πιο σημαντικό από ποτέ για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 

σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες, είναι πλέον ένα σημαντικό μέσο για την επίτευξη 

της απαραίτητης ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης χωρίς την άντληση 

δημοσίων πόρων. Πρόκειται για τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της Ευρώπης και των νέων 

κέντρων παγκόσμιας ανάπτυξης και για μια μοναδική πηγή αύξησης της παραγωγικότητας. Η 

ΕΕ, η οποία ωφελείται από την παγκοσμιοποίηση πολύ περισσότερο απ’ ό,τι συχνά πιστεύεται, 

βρίσκεται σε καλή θέση για να επωφεληθεί από αυτό το εντατικοποιημένο διεθνές εμπόριο. 

Ωστόσο, η πρόοδος στον τομέα αυτόν δεν είναι απλή υπόθεση. Σε εσωτερικό επίπεδο, 

η ΕΕ πρέπει να διευρύνει την ικανότητά της να καρπώνεται τα οφέλη από τις εμπορικές 

συναλλαγές, δεδομένου ότι δεν επιτυγχάνουν όλα τα κράτη μέλη τις ίδιες επιδόσεις στην 

παγκόσμια αγορά. Εξωτερικά, απαιτείται μια φιλόδοξη εμπορική διαπραγμάτευση και ατζέντα 

για την επιβολή της νομοθεσίας. Η Επιτροπή έχει αρχίσει να αναπτύσσει αυτή την ατζέντα. 

Για την προώθησή της θα απαιτηθεί μεγάλη αποφασιστικότητα και των θεσμικών οργάνων της 

ΕΕ και των κρατών μελών, εάν θέλουμε να επιτύχουμε την επίλυση περίπλοκων ρυθμιστικών 

ζητημάτων, τη συμμετοχή των αναδυόμενων χωρών, την ολοκλήρωση των 

διαπραγματεύσεων, καθώς και την εφαρμογή των συμφωνιών μας και την επιβολή των 

δικαιωμάτων μας. Τέλος, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η εξωτερική μας εμπορική 

ατζέντα ενισχύει το πολυμερές εμπορικό σύστημα με επίκεντρο τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Εμπορίου, που παραμένει το σημαντικότερο ατού της Ευρώπης για τον χειρισμό της 

παγκοσμιοποίησης, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης. 

 

 

5.2  Το Εμπόριο ως Κινητήρια Δύναμη Ανάπτυξης στην Ε.Ε. 
 

Η τόνωση του εμπορίου είναι ένας από τους λίγους τρόπους ενίσχυσης της οικονομικής 

μεγέθυνσης χωρίς την άντληση πόρων από τα πολύ περιορισμένα δημόσια οικονομικά. Η 

συμβολή της εξωτερικής ζήτησης στο ΑΕΠ είναι η σημαντικότερη πηγή μεγέθυνσης της ΕΕ 
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επί του παρόντος, καθώς οι συνιστώσες της εγχώριας ζήτησης –του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα –παραμένουν ασθενείς. Πράγματι, με τη συνεισφορά του εμπορίου στο ΑΕΠ 

το 2012 (+0,9 ποσοστιαίες μονάδες) μειώθηκε το μέγεθος της ύφεσης στην ΕΕ με συντελεστή 

τέσσερα, πράγμα που βοήθησε να αντισταθμιστεί η μείωση της εγχώριας ζήτησης και των 

αποθεμάτων (-1,2 μονάδες)( Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκές Οικονομικές Προβλέψεις, 

φθινόπωρο του 2012). 

 Η συμβολή της εξωτερικής ζήτησης στην οικονομική ανάπτυξη πρόκειται να αυξηθεί 

στο μέλλον, καθώς το 90% της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης κατά τα επόμενα 10-15 

έτη αναμένεται να προέλθει από χώρες εκτός Ευρώπης, με το ένα τρίτο του ποσοστού αυτού 

να προέρχεται από την Κίνα(Jean Fouré, Agnès Bénassy-Quéré, Lionel Fontagné, "The Great 

Shift:Macroeconomic projections for the world economy at the 2050 horizon", έγγραφο 

εργασίας CEPII, Φεβρουάριος 2012, αριθ. 2012-3) Για να είναι διατηρήσιμη, η οικονομική 

ανάκαμψη θα πρέπει να παγιωθεί μέσω ισχυρότερων δεσμών με τα νέα κέντρα της παγκόσμιας 

ανάπτυξης. Η αύξηση του εμπορίου είναι επίσης επωφελής για την ανάπτυξη μέσω της 

οικονομίας της προσφοράς. Η ελευθέρωση του εμπορίου αποτελεί μείζονα διαρθρωτική 

μεταρρύθμιση αυτή καθαυτή, που θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για καινοτομία και 

ισχυρότερη αύξηση της παραγωγικότητας. Με τις εμπορικές και επενδυτικές ροές διαδίδονται 

νέες ιδέες και καινοτομίες, νέες τεχνολογίες και η βέλτιστη έρευνα, με αποτέλεσμα τα 

βελτιωμένα προϊόντα και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν το κοινό και οι επιχειρήσεις. 

Μακροπρόθεσμα στοιχεία από χώρες της ΕΕ αποδεικνύουν ότι αύξηση κατά 1% στο άνοιγμα 

της οικονομίας οδηγεί σε αύξηση κατά 0,6% της παραγωγικότητας της εργασίας(Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, ενίσχυση της αύξησης της παραγωγικότητας: τα βασικά μηνύματα της έκθεσης του 

2007 για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα) .Επενεργώντας τόσο στην προσφορά όσο και στη 

ζήτηση, το εμπόριο αποτελεί ισχυρό εργαλείο για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης.  

Η εμπορική πολιτική αποτελεί, επομένως, ουσιώδες στοιχείο του συμφώνου ανάπτυξης 

της ΕΕ. Περισσότερες εμπορικές συναλλαγές είναι επίσης σημαντικές για τη δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης: περίπου 30 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ εξαρτώνται από τις 

πωλήσεις προς τον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή αύξηση κατά 10 εκατομμύρια από το 1995. Κατά 

μέσο όρο, κάθε επιπρόσθετο ποσό 1 δισ. ευρώ εξαγωγών υποστηρίζει 15.000 πρόσθετες θέσεις 

εργασίας σε όλη την ΕΕ(N. SOUSA, «Extra-EU exports and employment», ΓΔ Εμπορίου Chief 

Economist Note, αριθ.2, 2012). 

Σε πιο πρόσφατη έρευνα αναφέρεται ότι: Το οικονομικό κλίμα τον Μάιο βελτιώνεται 

ήπια στην Ευρωζώνη, αλλά παραμένει σταθερό στην ΕΕ, με το σχετικό δείκτη να κερδίζει 0,7 
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μονάδες στην πρώτη και 0,2 στη δεύτερη, φθάνοντας αντίστοιχα στις 102,7 και 106,5μονάδες, 

ανώτερα του μακροχρόνιου μέσου όρου του. Αναλυτικότερα:  

Στην Ευρωζώνη, η μικρή ανάκαμψη του κλίματος εκπορεύεται κατά κύριο λόγο από 

τη βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και των επιχειρηματικών προσδοκιών στις 

Κατασκευές και τη Βιομηχανία. Στις Υπηρεσίες και το Λιανικό Εμπόριο, το κλίμα παρέμεινε 

επί της ουσίας αμετάβλητο. Συγκεκριμένα, στις Κατασκευές, ο δείκτης κλίματος καταγράφει 

θετική μεταβολή (+0,4), η οποία εμφανίζεται ως οριακά υψηλότερη στη Βιομηχανία(+0,5). 

Στις Υπηρεσίες, η άνοδος του δείκτη είναι σχεδόν αμελητέα (+0,3), ενώ στο Λιανικό εμπόριο 

το κλίμα δεν μεταβάλλεται καθόλου.  

Τέλος, η καταναλωτική εμπιστοσύνη κερδίζει κατά μέσο όρο +1,5 μονάδες, ενώ σε 

επίπεδο χωρών, από τις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της ζώνης του ευρώ, οι συνολικές 

προσδοκίες βελτιώνονται στην Ιταλία (+0,5), Την Ισπανία (+0,4), την Γερμανία(+0,7) και την 

Ολλανδία (+1,3),ενώ υποχωρούν ελαφρά στην Γαλλία(-0,4).Στην ΕΕ. Το οικονομικό κλίμα 

παραμένει σχετικά αμετάβλητο, ενώ στο Ην. Βασίλειο, τη μία από τις δύο μεγαλύτερες 

οικονομίες εκτός Ευρωζώνης, καταγράφει αρνητική μεταβολή (-1,0), με τον αντίστοιχο δείκτη 

στην Πολωνία να μην μεταβάλλεται ούτε κατ’ ελάχιστο. Σε τομεακό επίπεδο, οι προσδοκίες 

στην ΕΕ βελτιώνονται στο Λιανικό Εμπόριο, παραμένοντας σταθερές στη Βιομηχανία και εν 

πολλοίς και στις Κατασκευές, ενώ επιδεινώνονται ελαφρά στις Υπηρεσίες. Τέλος, η 

καταναλωτική εμπιστοσύνη στην ΕΕ ανακάμπτει, όπως και στην Ευρωζώνη. 

 

5.3 Το Εμπόριο στην Ελλάδα Έννοια και Χαρακτηριστικά  

 

Οι εμπορικές επιχειρήσεις απευθύνονται σε άτομα (λιανικό εμπόριο) αλλά και σε επιχειρήσεις( 

χονδρικό εμπόριο). Τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι η διεξαγωγή διαδικασιών 

ανταλλαγής, η παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών και η περιορισμένη επεξεργασία των 

προϊόντων ή και ακόμη η εξολοκλήρου δημιουργία των προϊόντων. Οι επιχειρήσεις 

παρεμβάλλονται μεταξύ μονάδων με μονάδων μεταποίησης και τελικής κατανάλωσης ή 

μεταξύ χονδρικού εμπορίου και τελικής κατανάλωσης και προάγουν την πώληση αγαθών στον 

τελικό καταναλωτή. Οι επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου μπορεί να παρεμβάλλονται μεταξύ 

πρωτογενούς παραγωγής και μονάδων μεταποίησης ή μεταξύ διαφορετικών μονάδων 

μεταποίησης ή τέλος μεταξύ μονάδων μεταποίησης και λιανικού εμπορίου. Δηλαδή προάγουν 

την πώληση εμπορευμάτων σε αγοραστές που θα τα μεταπωλήσουν, θα τα επεξεργαστούν ή 

θα τα καταναλώσουν σε μεγάλες ποσότητες. Η σημερινή εξέλιξη της δομής του εμπορίου έχει 
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ως αποτέλεσμα την κυριαρχία επιχειρήσεων που διατηρούν καταστήματα, την ανάπτυξη 

καταστημάτων με μεγάλη ποικιλία εμπορευμάτων, την αύξηση ανταγωνισμού, την αύξηση της 

συγκέντρωσης του κλάδου και τέλος την διεθνοποίηση. Το εμπόριο διαχωρίζεται σε χονδρικό 

και λιανικό, αναλυτικότερα: 

 

 Χονδρικό Εμπόριο   

Το χονδρικό εμπόριο παρεμβάλλεται μεταξύ του παραγωγού και του λιανοπωλητή με 

αποτέλεσμα να επιτυγχάνει οικονομικές εξειδικεύσεως, οικονομίες κλίμακας και οικονομίες 

συναλλαγών. Απλουστεύει τις πολύπλοκες συναλλαγές μεταξύ του κάθε παραγωγού με 

πληθώρα λιανέμπορων και του κάθε λιανέμπορου με πληθώρα παραγωγών. Η προσφορά του 

στους παραγωγούς είναι ευρεία κάλυψη της αγοράς και η διανομή των προϊόντων, η διαχείριση 

και διατήρηση των αποθεμάτων, η ανάληψη κινδύνου, η επεξεργασία και διεκπεραίωση των 

παραγγελιών η πληροφόρηση και η υποστήριξη στους αγοραστές. Η προσφορά του στους 

λιανικούς εμπόρους είναι οι υπηρεσίες φυσικής διανομής η δημιουργία συλλογής 

εμπορευμάτων, η διάσπαση της υποχρεωτικής αγοράς μεγάλων ποσοτήτων, οι υπηρεσίες 

επεξεργασίας, η πίστωση και η χρηματοδότηση, η απορρόφηση του κόστους των αποθεμάτων, 

η υποστήριξη σε τεχνικά θέματα μάρκετινγκ κτλ. Και τέλος η διαχείριση πληροφοριών και 

δεδομένων. Το χονδρικό εμπόριο χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη συμμετοχή της κατηγορίας 

των μισθωτών στο δυναμικό του, με τα 3/4 των απασχολουμένων του κλάδου να ανήκουν σε 

αυτή την κατηγορία (75,0%), το 12,7% να είναι αυτοαπασχολούμενοι, το 9,2% να είναι 

εργοδότες και τέλος το 3,1% να ανήκει στην κατηγορία των συμβοηθούντων και μη 

αμειβόμενων μελών. 

 

 Λιανικό Εμπόριο 

Ο τελευταίος αποδέκτης του προϊόντος πριν αυτό φτάσει στο τελικό καταναλωτή, είναι ο 

λιανοπωλητής. Ο λιανοπωλητής είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο στο εμπορικό κύκλωμα 

και αποτελεί την κυρίαρχη φιγούρα στα εμπορικά κανάλια (κανάλια διανομής). Το λιανικό 

εμπόριο, αν και έχει τις ρίζες του στους αρχαίους χρόνους, μόλις κατά τον 19ο αιώνα άρχισε 

να δείχνει εξελικτικές τάσεις ακολουθώντας την τεχνολογική εξέλιξη. Οι σύγχρονες 

επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου δεν προσφέρουν μόνο ποικιλία προϊόντων και διευκολύνσεις 

για αγορές, αλλά και την ικανοποίηση που αναμένει ο καταναλωτής. Κάθε πώληση έχει σαν 

τελικό σκοπό όχι την παραχώρηση ενός προϊόντος, αλλά την κάλυψη μιας ανάγκης ή μιας 

επιθυμίας του καταναλωτή. Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου μπορούν να ταξινομηθούν με 

βάση το κριτήριο της εμπορικής στρατηγικής τους σε : Καταστήματα ευκολίας (Convenience 
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stores), Σούπερ μάρκετ, Πολυκαταστήματα (Department stores ), κ.α. Ο κλάδος του λιανικού 

εμπορίου αποκτά μία διαρκώς πιο παγκοσμιοποιημένη και ανταγωνιστική διάσταση, καθώς 

μεγάλοι παίκτες διεθνώς, επωφελούνται από τα πλεονεκτήματα των διευρυμένων 

προμηθευτικών αλυσίδων και των οικονομιών κλίμακας, οι οποίες προκύπτουν από τη 

λειτουργία μεγάλων επιχειρησιακών μονάδων. Οι προκλήσεις που δημιουργούνται από την 

παγκοσμιοποιημένη πλέον αγορά, μεταφράζονται σε αυξημένες απαιτήσεις για τους 

συμμετέχοντες σε αυτήν. Το λιανικό εμπόριο χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη συμμετοχή της 

κατηγορίας των αυτοαπασχολουμένων στο δυναμικό του. Οι 3 στους 10 απασχολουμένους 

(30,1%) στον κλάδο ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, εργοδότες είναι το 11,3%, 

συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη είναι το 9,1% και τέλος το ήμισυ σχεδόν των 

απασχολουμένων του κλάδου είναι μισθωτοί (49,5%). Πάνω από το ήμισυ των 

απασχολουμένων στον κλάδο είναι γυναίκες (η αναλογία ανδρών/γυναικών είναι 49/51), το 

ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 7,1%,το ποσοστό της προσωρινής 

διαμορφώνεται στο 9,6% των μισθωτών του κλάδου και οι νέοι μέχρι 29 ετών αποτελούν το 

18,7% των απασχολουμένων. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, 

το εμπόριο απασχολούσε το 2011 περίπου 772.854 άνδρες και γυναίκες, μέγεθος που 

αντιστοιχεί στο 18,6% της συνολικής απασχόλησης στην ελληνική οικονομία και στο 24% της 

απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Παρά τη συρρίκνωση της απασχόλησης 

του κλάδου, η συμμετοχή του στη συνολική απασχόληση εμφανίζεται αυξημένη (18,1% το 

2010), στοιχείο που καταδεικνύει τον σχετικά σταθεροποιητικό ρόλο του εμπορίου για την  

ελληνική οικονομία. Ως προς τη διάρθρωση της απασχόλησης στο εσωτερικό τμήμα του 

εμπορίου, το λιανικό εμπόριο απορροφά το 67,2% της απασχόλησης του τομέα, το χονδρικό  

εμπόριο το 21,6% και το εμπόριο & συντήρηση οχημάτων 11,2%.Το εμπόριο στο σύνολό του 

αποτελεί τον βασικό τομέα απασχόλησης στη σύγχρονη ελληνική οικονομία. Σε όλη τη 

διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας (2002-2012) το εμπόριο αναδεικνύεται ως ο κυριότερος 

τομέας απασχόλησης, καθώς οι άλλοι δύο σημαντικοί τομείς συγκέντρωσης της απασχόλησης, 

η γεωργία και η μεταποίηση, παρουσιάζουν σημαντική μείωση του αριθμού των 

απασχολουμένων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ 

 

6.1 Ορισμός και Σκοπός του Επαγγέλματος του Υποδηματοποιού στην 

Ελλάδα 

 

Το βασικό αντικείμενο εργασίας του Υποδηματοποιού είναι η κατασκευή υποδημάτων που 

πραγματοποιείται στη βάση μιας σταδιακής διαδικασίας. Στη πορεία εξέλιξης του τρόπου 

παραγωγής, ο καταμερισμός εργασίας έχει ως αποτέλεσμα την εξιδεικευμένη ενασχόληση των 

εργαζομένων σε κάποιο ή σε κάποια από αυτά τα στάδια, ανάλογα και με το μέγεθος και τις 

ανάγκες της παραγωγικής μονάδας, χωρίς αυτό να συνεπάγεται τον κατακερματισμό του 

αντικειμένου εργασίας. Το επάγγελμα του υποδηματοποιού ορίζεται ως το σύνολο των 

εργασιών που συνθέτουν την παραγωγή του υποδήματος. Ο υποδηματοποιός επιλέγει τον τύπο 

και το σχέδιο του υποδήματος που θα κατασκευάσει και τα υλικά που θα  χρησιμοποιήσει, 

δημιουργεί το μοντέλο και το εφαρμόζει σε νούμερα, επεξεργάζεται τα υλικά με τον 

καταλληλότερο και οικονομικότερο τρόπο και φροντίζει για τη σωστή συναρμολόγηση τους 

και μεριμνά ώστε η τελική μορφή των παραχθέντων προϊόντων να ανταποκρίνεται ποσοτικά 

και ποιοτικά στον εκάστοτε αρχικό σχεδιασμό και να τηρούνται οι ενδεδειγμένες 

προδιαγραφές κατασκευής. Στο επάγγελμα δεν εντοπίζονται ειδικότητες ή εξειδικεύσεις.  

 Η υποδηματοποιία αποτελεί ένα σημαντικό κλάδο της ελληνικής μεταποιητικής 

βιομηχανίας, παρότι δεν χαρακτηρίζεται από μεγάλου μεγέθους παραγωγικές μονάδες. 

Αποτελεί επίσης τον κύριο κρίκο της αλυσίδας του κλάδου δέρματος, καλύπτοντας το 80% 

της παραγωγής της εγχώριας βυρσοδεψίας. Η επάρκεια στην εξάσκηση του επαγγέλματος του 

υποδηματοποιού όπως επίσης και η ποιότητα του προϊόντος εξαρτώνται σημαντικά από την 

εμπειρία αλλά και το προσωπικό ενδιαφέρον και την ευχαρίστηση που αντλεί ο εργαζόμενος 

κατά την εργασία του. Εξίσου σημαντικές είναι και οι γνώσεις των υλικών που 

χρησιμοποιούνται τόσο για τα εσωτερικά αλλά και για τα εξωτερικά μέρη του υποδήματος 

ώστε να εξασφαλίζεται η υγιεινή και η εργονομία. 

 Το επάγγελμα του υποδηματοποιού απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και συγκέντρωση και 

αυτό γιατί ο κακός χειρισμός των μηχανημάτων και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται στα 

διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα. 
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Επιπλέον, χωρίς την κατάλληλη συντήρηση και τήρηση των κανόνων υγιεινής, το περιβάλλον 

εργασίας μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επιβαρυντικό για την υγεία του εργαζόμενου λόγω της 

σκόνης του θορύβου και της επαφής με επιβλαβές ουσίες  

   

6.2 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου, Προβλήματα και Ευκαιρίες 

 

Σύμφωνα με μελέτη του Ε.Λ.Κ.Ε.Δ.Ε. για την απασχόληση στα πλαίσια του έργου ACTION-

L.IN.C. τα βασικά χαρακτηρίστηκα της Ελληνικής Υποδηματοποιίας συνοψίζονται στα εξής 

σημεία: 

 Είναι η 10η  σε δυναμικότητα παραγωγής χώρας μεταξύ των χωρών της Ε.Ε 

 Παράγει ετησίως περί τα 5 εκατ. ζεύγη εκ των οποίων εξάγει τα 2,5 εκατ. Ζεύγη 

 Απασχολεί άμεσα και έμμεσα περί τους 10.000 εργαζόμενους (κυρίως στην Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη) 

 Κατέχει το 40%-60% της εγχώριας αγοράς στα δέρματα(μη αθλητικά) υποδήματα όπου 

και εστιάζει η ανταγωνιστικότητα στα υποδήματα. 

Από το 1987, ο κλάδος της υποδηματοποιίας ακολουθεί πτωτική τάση καθότι 

καταργήθηκαν οι ενισχύσεις των εξαγωγών και η όποια δυνατότητα λήξης μέτρων έναντι 

εισαγωγών (κυρίως από Κίνα, Ινδονησία και Ταϊλάνδη). Ταυτόχρονα παρατηρήθηκε:  

 Αύξηση των εισαγωγών από χώρες κυρίως της Νοτιοανατολικής Ασίας  

 Σημαντική μείωση των εξαγωγών  

 Μείωση της παραγωγής και κλείσιμο μονάδων  

 Μείωση της απασχόλησης.    

Συνοπτικά, οι βασικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά το κλάδο της 

υποδηματοποιίας είναι: 

 Ο διεθνής ανταγωνισμός από τρίτες χώρες χαμηλού κόστους  

 Η τεράστια έκταση του παραεμπορίου στη χώρα μας δημιουργεί αθέμιτες συνθήκες 

υπερπροσφοράς 

 Η περιορισμένη ζήτηση και ρευστότητα της Ελληνικής αγοράς  

 Τα προβλήματα της υποστηρικτικής βιομηχανίας του κλάδου 

 Η έλλειψη εκπαίδευσης στον κλάδο  

 Στο υψηλό κόστος κατασκευής που οδηγεί τους επιχειρηματίες να προσανατολίζονται 

περισσότερο στις εισαγωγές και στην εμπορία παρά στην παραγωγή  
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 Τα γενικότερά προβλήματα που αφορούν τις ΜΜΕ στην Ελλάδα  

 Υψηλούς φορολογικούς συντελεστές 

 Ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις που ασκούνται από τις εισαγωγικές εταιρίες.  

Τόσο οι μικρομεσαίες όσο και οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου αντιμετωπίζουν 

προβλήματα που σχετίζονται με την ένταση του ανταγωνισμού τόσο σε εγχώριο όσο και σε 

διεθνές επίπεδο λόγω της σημαντικής έλλειψης οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την 

διαφήμιση του προϊόντος στα διαφορά μέσα μαζικής ενημέρωσης με σκοπό την καθιέρωση 

εμπορικού σήματος, έναντι των μεγάλων εισαγωγικών επιχειρήσεων που διαθέτουν αρκετά 

μεγάλα ποσά για την διαφήμιση των προϊόντων τους. Η καθιέρωση επώνυμου προϊόντος είναι 

σημαντική λόγω της αυξημένης ζήτησης που συγκεντρώνουν στις προτιμήσεις των 

καταναλωτών. 

Οι τάσεις απασχόλησης στον κλάδο της υποδηματοποιίας τα τελευταία έτη 

χαρακτηρίζονται ως σταθερές και ο κλάδος ως εντάσεως εργασίας. Η μεταφορά  της 

παραγωγικής διαδικασίας σε ξένες χώρες που έχουν φτηνό εργατικό δυναμικό όπως συμβαίνει 

τα τελευταία χρόνια ειδικότερα στη Βόρεια Ελλάδα όπου οι  περισσότερες επιχειρήσεις 

μεταφέρονται στη Βουλγαρία, συνεπάγεται μείωση των θέσεων εργασίας. Παρόλα αυτά ο 

κλάδος της υποδηματοποιίας στη χώρα μας κατέχει ορισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα τα 

οποία αν αξιοποιηθούν μπορούν να συμβάλλουν στην ανοδική πορεία του κλάδου όπως ευεξία 

λόγω του μικρού μεγέθους των  μεταποιητικών επιχειρήσεων, στην εμπειρία τους, στην 

ταχύτητα στην παράδοση των υποδημάτων και στην καλή σχέση ποιότητας και τιμής.  

Αναλυτικότερα, μερικά από τα σημαντικότερα ισχυρά σημεία του κλάδου, είναι  η μεγάλη 

παράδοση στην κατασκευή υποδημάτων, η βελτιωμένη ποιότητα των προϊόντων, το έμπειρο 

ανθρώπινο δυναμικό καθώς και την πολύχρονη εμπειρία υψηλού ανταγωνισμού στην 

Ελληνική αγορά. Επιπλέον, ο κλάδος προσφέρει εγγύτητα στην αγορά πρωτίστως στην 

Ελληνική και της γύρω περιοχής όπως Βαλκάνια και Ν.Α. Μεσόγειο λόγω της εξαγωγικής 

εμπειρίας. Οι ευκαιρίες που υπάρχουν είναι πολλές και απευθύνονται στην περαιτέρω 

ανάπτυξη της ποιότητας και της παραγωγικότητας, στην αριστοποίηση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας για καλύτερη και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς και στη δημιουργία 

ισχυρών αλυσίδων καταστημάτων, ελληνικών επωνυμιών και συμφερόντων. 

Ο κλάδος της υπόδησης εμφανίζει σημαντικές δυναμικές ανάπτυξης εφόσον οργανωθεί 

και υποστηριχθεί. Σύμφωνα με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Βιοτεχνών - Βιομηχάνων 

Υποδημάτων & Εξαγωγών (ΕΛΣΕΒΒΥΕ), τα μέτρα αυτά συμπυκνώνονται στους εξής πέντε 

άξονες: 
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 Βελτίωση προϋποθέσεων χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις του κλάδου  

 Μέτρα υποστήριξης των εξαγωγών: Διεύρυνση του ρόλου του ΟΑΕΠ για την  

υποστήριξη της ασφάλισης και χρηματοδότησης των εξαγωγών, ανάπτυξη 

προγράμματος υποστήριξης συμμετοχής των επιχειρήσεων σε διεθνείς εκθέσεις 

του εξωτερικού και πρόσκληση ξένων αγοραστών στην Ελλάδα. 

 Μέτρα ανάπτυξης των επιχειρήσεων: Επιτάχυνση των διαδικασιών για την 

προκήρυξη νέου προγράμματος για τους κλάδους ένδυσης και υπόδησης  

 Μέτρα κοινωνικής πολιτικής αντιμετώπισης κρίσεων 

 Μέτρα αναδιοργάνωσης των οριζόντιων κλαδικών υποδομών.   

Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε πως ενώ τα προβλήματα και οι 

αδυναμίες του κλάδου είναι αρκετά ειδικότερα λόγω της υφιστάμενης κατάστασης που 

επικρατεί στην ελληνική οικονομία, υπάρχουν ακόμα περιθώρια ανάπτυξης που με τη βοήθεια 

πολιτικών στήριξής σε εθνικό επίπεδο θα συμβάλλουν στην δημιουργία και αύξηση νέων 

θέσεων εργασίας και περεταίρω στην ενίσχυση των συνολικών εξαγωγών των προϊόντων του 

κλάδου και σε άλλες Ευρωπαϊκές και όχι μόνο αγορές, αφού η αύξηση των εξαγωγών των 

ελληνικών υποδημάτων αποτελεί τη βασικότερη στρατηγική που μπορεί να στηρίξει 

μεσοπρόθεσμα της εγχώριες επιχειρήσεις.  

 

6.3 Οι Εξαγωγές και οι Εισαγωγές των Υποδημάτων στην Ελλάδα 
 

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ετήσιο Ημερολόγιο Υποδημάτων του 2012 (2012World Footwear 

Year Book), η αξία των συνολικών εξαγωγών των υποδημάτων για το 2011 ανήλθε στα 80 

εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στη χώρα μας και στην 53η  θέση στη παγκόσμια κατάταξη 

εξαγωγών υποδημάτων και η ποσότητα των εξαγόμενων υποδημάτων στα 10 εκατομμύρια 

ζευγάρια φτάνοντας την 46η θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Οι κύριοι εμπορικοί συνεργάτες 

στον τομέα αυτό είναι χώρες όπως η Κύπρος με ποσοστό 33% του συνόλου της αξίας των 

εξαγωγών, ακολουθεί η Βουλγαρία με ποσοστό 14%, η Ρουμανία με 8% και τέλος η Ιταλία 

και η Γερμανία με ποσοστό 9%. Σύμφωνα με την ποσότητα των ζευγαριών που εξάχθηκαν 

πρώτη χώρα καταγράφεται η Βουλγαρία με σύνολο 64% δηλαδή 6,6 εκατομμύρια ζευγάρια, 

αυτό συμβαίνει γιατί η αξία των υποδημάτων αυτών είναι πολύ μικρότερη ίσως χαμηλότερης 

ποιότητας από ότι εισήγαγε η Κύπρος που κατέχει τη δεύτερη θέση της συνολικής ποσότητας 

των υποδημάτων και την πρώτη θέση της συνολικής αξίας αυτών.  Όπως αναφέρεται την 

τελευταία πενταετία υπάρχει σημαντική αύξηση των εξαγωγών προς την Κύπρο αγγίζοντας το 
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79%  ενώ ακόμα πιο σημαντική είναι η αύξηση προς την Βουλγαρία και την Ρουμανία 

αγγίζοντας το 366% και 298% αντίστοιχα. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να συμπεραίνουμε 

πως το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών πραγματοποιούνται σε γειτονικές χώρες.  Όσο 

αναφορά το υλικό κατασκευής των εξαγόμενων προϊόντων το 57% του συνόλου αφορά 

υποδήματα που είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ και πλαστικό, το 21% υφασμάτινα και 

το 16% δερμάτινα υποδήματα. 

Εντυπωσιακές είναι και οι εισαγωγές των υποδημάτων καθώς η συνολική αξία ανήλθε 

στα 588 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ κατατάσσοντας την χώρα μας στην 31η θέση παγκοσμίως 

στις εισαγωγές υποδημάτων με συνολική ποσότητα 65 εκατομμύρια ζευγάρια. Η χώρα από 

όπου εισάχθηκαν τα περισσότερα υποδήματα τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα είναι η Κίνα 

με ποσοστό 27%  της συνολικής αξίας δηλαδή 158 εκατομμύρια δολάρια και συνολικής 

ποσότητας 44 εκατομμύρια ζευγάρια. Η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα από όπου εισάχθηκαν τα 

περισσότερα υποδήματα σε αξία και ποσότητα είναι η Ιταλία με 23%  δηλαδή 71 εκατομμύρια 

δολάρια και συνολική ποσότητα 5 εκατομμυρίων ζευγαριών. Στη συνέχεια ακολουθεί το 

Βέλγιο με 12% της συνολικής αξίας με συνολική εισαχθείσα ποσότητα 2 εκατομμυρίων 

ζευγαριών, η Ισπανία με 10%  και συνολική ποσότητα 3 εκατομμυρίων ζευγαριών και τέλος η 

Ολλανδία με 5% της συνολικής αξίας και 1 εκατομμύριο εισαχθείσα ποσότητα. Την τελευταία 

πενταετία έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές των υποδημάτων από το Βέλγιο καθώς και από την Κίνα 

ενώ παρατηρείται μια μειώσει των εισαγωγών από την Ιταλία με ποσοστό -18%. Σύμφωνα με 

το υλικό κατασκευής των υποδημάτων που εισάγουμε το 54% είναι από καουτσούκ και 

πλαστικό, το 27% είναι κατασκευασμένα από ύφασμα και το 14% των εισαγόμενων 

υποδημάτων από δέρμα, τα ποσοστά αυτά είναι σχεδόν ίδια με το είδος των υποδημάτων που 

εξάγουμε σαν χώρα. 

      

6.3.1 Σύγκριση των Εξαγωγών και Εισαγωγών των Υποδημάτων με της  

Ιταλίας   
 

Ο λόγος σύγκρισης της Ελλάδας με την Ιταλία γίνεται γιατί η Ιταλία είναι χώρα εντός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανήκει στην Ν. Ανατολική Ευρώπη, είναι γειτονική μας χώρα και έχει 

πληγεί και αυτή τα τελευταία χρόνια από την οικονομική κρίση. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία 

του 2011 η Ιταλία κατέχει τη 2η θέση στην παγκόσμια κατάταξη της αξίας των  εξαγόμενων 

υποδημάτων με  συνολικά 10.376 εκατομμύρια δολάρια και την 4η θέση στη ποσότητα των 

εξαχθέντων προϊόντων αγγίζοντας τα 229 εκατομμύρια ζευγάρια.  Σκοπός της σύγκρισής είναι 
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να κατανοήσουμε πως η Ιταλία κατάφερε να φτάσει στη 2η θέση, εάν παρατηρήσουμε τις χώρες 

όπου εξάγει βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία κοινή  με τις χώρες που εξάγει η Ελλάδα αυτό 

σημαίνει πως η χώρα μας θα πρέπει να εφαρμόσει ένα σύστημα στρατηγικής για να 

προσελκύσει και άλλες χώρες και να καταφέρει να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό. Οι 

μεγαλύτεροι εμπορικοί συνεργάτες της Ιταλίας είναι χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία με 

συνολική αξία εξαχθέντων υποδημάτων 1.648  και 1.294 εκατομμύρια δολάρια αντίστοιχα, 

στη συνέχεια ο τρίτος σημαντικότερος συνεργάτης της είναι η Αμερική και ύστερα η Ελβετία 

και η Ρωσία. Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία μπορούμε να κατανοήσουμε πόσο σημαντική 

είναι η βιομηχανία παραγωγής υποδήματος στην Ιταλία αφού τα ζευγάρια που εξάγει 

ξεπερνούν κάθε προσδοκία, επιπλέον η Ιταλία έχει ήδη καταφέρει να ανταπεξέλθει στον 

παγκόσμιο ανταγωνισμό αφού εξάγει όχι μονό στην Ευρώπη  αλλά και σε χώρες με υψηλές 

απαιτήσεις όπως η Ρωσία. 

 Η Ιταλία δεν κατέχει υψηλή θέση στην παγκόσμια κατάταξη μόνο για τις εξαγωγές των 

υποδημάτων αλλά και για τις εισαγωγές αφού η συνολική αξία των εισαγωγών της ξεπερνάει 

τα 5.660 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ κατατάσσοντας την στην 4η παγκόσμια θέση. Η πρώτη 

χώρα από όπου εισάγει είναι η Κίνα, όπως και η Ελλάδα αφού στην παγκόσμια κατάταξη η 

Κίνα κατέχει την 1η θέση στις εξαγωγές των υποδημάτων, στη συνέχεια βλέπουμε  ότι 

σημαντικός εμπορικός συνεργάτης της Ιταλίας είναι η Ρουμανία με ποσοστό 11%, ακολουθεί 

το Βέλγιο και η Ολλανδία από όπου εισάγει και η Ελλάδα και τέλος το Βιετνάμ. Όσο αναφορά 

το είδος του υποδήματος που εισάγει και εξάγει παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό είναι 

σε δέρμα (60% εξάγει και 30% εισάγει) και στη συνέχεια το καουτσούκ και το πλαστικό (17% 

εξάγει και 27% εισάγει), το καουτσούκ κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό του υλικού 

κατασκευής των υποδημάτων των εισαγωγών και εξαγωγών για την Ελλάδα. Για την Ιταλία 

πάρα την δύσκολη οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει, το 2011 ήταν μια θετική χρονιά 

για τον κλάδο των υποδημάτων αφού παρουσίασε αύξηση 20% στις συνολικές εξαγωγές της. 

Οι σημαντικότεροι συνεργάτες της που συνέβαλαν για την αύξηση αυτή είναι η Γαλλία, η 

Γερμανία και η Αμερική. 
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6.3.2 Σύγκριση των Εξαγωγών και Εισαγωγών των Υποδημάτων με της 

Τουρκίας  
 

Η Τουρκία σε αντίθεση με την Ιταλία δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως συνορεύει με 

την Ελλάδα και ο λόγος σύγκρισης μαζί της είναι για να δούμε πως εδραιώνει την θέση της 

στην παγκόσμια κατάταξη των εξαγωγών και εισαγωγών των υποδημάτων, με ποιες χώρες 

συνεργάζεται εμπορικά και εάν στο μέλλον καταφέρει και η Ελλάδα να δημιουργήσει 

παρόμοιες συνεργασίες. Από τα ίδια στοιχεία και σύμφωνα το Παγκόσμιο Ετήσιο Ημερολόγιο 

Υποδημάτων του 2012, βλέπουμε ότι επίσημα η Τουρκία κατέχει την 27η θέση παγκοσμίως με 

βάση τις συνολικές αξίες των εξαγωγών του 2011 αγγίζοντας τα 398 εκατομμύρια δολάρια 

ΗΠΑ με συνολικά 93 εκατομμύρια εξαγόμενα ζευγάρια που την κατατάσσουν στην 15η θέση. 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά αναμεσά στην αξία και στη ποσότητα των 

εξαχθέντων προϊόντων, αυτό όπως γνωρίζουμε οφείλεται στο χαμηλό κόστος παραγωγής των 

προϊόντων (χαμηλές αμοιβές εργαζομένων κ.α.). Οι κύριοι εμπορικοί συνεργάτες της Τουρκίας 

είναι χώρες εκτός Ευρώπης όπως η Ρωσία το Ιράκ και η Σαουδική Αραβία με ποσοστά 18%, 

15% και 7% αντίστοιχα ενώ στην τέταρτη και πέμπτη θέση βρίσκεται η Γερμανία και η Αγγλία 

με ποσοστά 5% και 3% αντίστοιχα. Κατά την τελευταία πενταετία το σύνολο των εξαγωγών 

προς  τη Ρωσία το Ιράκ και τη Σαουδική Αραβία έχει αυξηθεί σημαντικά ενώ ταυτόχρονα 

υπάρχει μείωση με ποσοστό 50% των συνολικών εξαγωγών της προς την Ελλάδα. 

 Στις εισαγωγές των υποδημάτων πρώτη χώρα εμφανίζεται η Κίνα όπως και στην 

Ελλάδα αλλά και στην Ιταλία  με το εκπληκτικό ποσοστό του 55% της συνολικής αξίας των 

εισαγωγών δηλαδή 451 εκατομμύρια δολάρια. Ακολουθεί το Βιετνάμ με ποσοστό 13%, η 

Ινδονήσια με 9%, η Ιταλία από όπου εισάγει 1 εκατομμύριο ζευγάρια με συνολική αξία αυτών 

τα 72 εκατομμύρια δολάρια και ποσοστό 9% και τέλος η Ινδία από όπου εισάγει πάλι 1 

εκατομμύριο ζευγάρια αλλά φυσικά με χαμηλότερο συνολικό κόστος που αγγίζει τα 16 

εκατομμύρια και ποσοστό 2% του συνόλου της αξίας των εισαγωγών της. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό του κατασκευαστικού υλικού των υποδημάτων που εξάγει αλλά και εισάγει είναι 

κυρίως το καουτσούκ και το πλαστικό όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα, με ποσοστό 42% του 

συνόλου των εξαγωγών της και 52% του συνόλου των εισαγωγών των υποδημάτων. 

Ακολουθεί το ύφασμα και στη συνέχεια το δέρμα όπως και στη χώρα μας, με ποσοστά 

εξαγωγών 28% και 23% αντίστοιχα και με ποσοστά εισαγωγών 25% σε ύφασμα και 19% σε 

δερμάτινα υποδήματα. Παρότι υπάρχουν αρκετά κοινά στο είδος του υλικού που 

κατασκευάζεται ή εισάγεται με αυτά της Ελλάδας,  δεν πρέπει να ξεχνάμε πως στην γενικότερη 

παραγωγή αγαθών, η Τουρκία είναι μια χώρα που μπορεί να κάλυψη όχι μόνο τις δικές της 
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ανάγκες αλλά και πολλών άλλων Ανατολικών και όχι μόνο χωρών αφού το μεγαλύτερο 

ποσοστό της εγχώριας οικονομίας της βασίζεται στη βιομηχανία της.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Φτάνοντας στο τέλος της διπλωματικής αυτής εργασίας διαπιστώσαμε ότι οι ΜΜΕ έχουν 

θεωρηθεί από τις «κινητήριες δυνάμεις» των σύγχρονων οικονομιών λόγω της συνεισφοράς 

τους στην τεχνολογική αναβάθμιση, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και προώθηση 

διαδικασιών, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στην προώθηση των εξαγωγών, κ.α. Οι 

ΜΜΕ είναι μια ουσιαστική συνιστώσα της ευρωπαϊκής οικονομίας και βιομηχανίας αφού τα 

23 εκατομμύρια ΜΜΕ που αριθμεί η ΕΕ αντιστοιχούν στο 99 % του συνόλου των 

επιχειρήσεων και συμβάλλουν έως και κατά 80 % στην απασχόληση σε μερικούς 

βιομηχανικούς τομείς. Οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ αποτελούν επομένως μια βασική πηγή ανάπτυξης, 

απασχόλησης, επιχειρηματικών δεξιοτήτων, καινοτομίας και οικονομικής και κοινωνικής 

συνοχής. Στην Ελλάδα η ανάληψη δράσεων και ο σχεδιασμός πολιτικών στήριξης των 

επιχειρήσεων προϋποθέτει την ανάλυση και τεκμηρίωση των επιπτώσεων της κρίσης στον 

βασικό επιχειρηματικό ιστό της οικονομίας και των βασικών αδυναμιών που η παρούσα κρίση 

έχει αναδείξει. Είναι συνεπώς σημαντικό να απελευθερωθεί το δυναμικό των ΜΜΕ μέσω της 

βελτίωσης του περιβάλλοντός τους και της προαγωγής της επιχειρηματικότητας. 

Όσον αναφορά τον κλάδο της υπόδησης που αποτελείται κατά το πλείστων από ΜΜΕ, 

γίνεται εμφανές η σπουδαιότητα της συμβολής του κλάδου στην Ελληνική οικονομία αφού 

είναι η 10η  σε δυναμικότητα παραγωγής χώρας μεταξύ των χωρών της Ε.Ε και εμφανίζει 

σημαντικές δυναμικές ανάπτυξης εφόσον οργανωθεί και υποστηριχθεί. Η αξία των συνολικών 

ετήσιων εξαγωγών ανέρχονται σχεδόν στα 80 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ κατατάσσοντας την 

χώρα στην 53η θέση σε παγκόσμια κατάταξη. Η σύγκριση των εισαγωγών και εξαγωγών των 

υποδημάτων με την Ιταλία και την Τουρκία σκοπό είχε να αναδείξει την ανταγωνιστική 

στρατηγική που ακολουθούν οι χώρες αυτές, αλλά και να προσδιορίσει τους μελλοντικούς 

ορίζοντες συνεργασίας με χώρες εκτός τις προκαθορισμένες αφού η αύξηση των εξαγωγών 

των ελληνικών υποδημάτων αποτελεί  τη βασικότερη στρατηγική που μπορεί να στηρίξει 

μεσοπρόθεσμα της εγχώριες επιχειρήσεις  του κλάδου.  
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