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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τους παράγοντες βιωσιμότητας των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων σε περίοδο ύφεσης. Σε πρώτο στάδιο, μελετώνται βιβλιογραφικά οι 

πυλώνες στους οποίους στηρίζονται οι ΜΜΕ κατά την διάρκεια οικονομικής ύφεσης 

και εν συνεχεία εξετάζεται το κατά πόσον τα βιβλιογραφικά συμπεράσματα συνάδουν 

με την ελληνική πραγματικότητα. Επίσης, μελετάται ο βαθμός ευαισθησίας των 

εγχώριων μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς εστίασης, που 

εξάγονται από την θεωρητική προσέγγιση και συνεισφέρουν στην διατήρηση της 

βιωσιμότητας υπό συνθήκες αβεβαιότητας. Το ερευνητικό κομμάτι διεξήχθη με την 

χρήση ποιοτικής έρευνας μέσω ερωτηματολογίων ανοιχτού τύπου σε ελληνικές ΜΜΕ 

του κλάδου της χονδρικής πώλησης κουρτινών. 

 

Abstract 

This study deals with the factors of entrepreneurial viability for Small and Medium 

Enterprises (SMEs) under the situation of economic crisis. Firstly,  and through the 

research of relevant bibliography we come across the viability pillars on which SMEs 

count significantly during economic crisis and then we study the extent to which these 

results concur with the greek situation. Furthermore, we study the degree of sensitivity 

of local SMEs to the specific sectors of focus which are presumed by the theoretical 

approach and contribute to the preservation of viability under situations of financial 

uncertainty. The empirical section was conducted with the use of qualitative research 

method via open type questionnaires on a sample of Greek SMEs which operate in the 

private sector of curtains trade and wholesaling. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν την ραχοκοκαλιά όλων των 

οικονομιών, καθώς αποτελούν βασική πηγή οικονομικής ανάπτυξης τόσο σε 

βιομηχανοποιημένες χώρες, όσο και σε αναπτυσσόμενες ή αναδυόμενες οικονομίες 

(Hyz, 2011). Οι ΜΜΕ κατέχουν συντριπτικά ποσοστά επί του συνόλου των 

επιχειρήσεων κάθε χώρας, συνεισφέροντας παράλληλα σημαντικά στους τομείς 

απασχόλησης και παραγωγής προστιθέμενης αξίας. Υπό το πρίσμα αυτό, κάθε μελέτη 

σχετική με την συμπεριφορά του συγκεκριμένου είδους εταιριών κρίνεται 

εποικοδομητική.  

Δεδομένης της οικονομικής ύφεσης που ταλανίζει την χώρα μας κατά την τελευταία 

πενταετία, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των επιμέρους παραγόντων 

που εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ελλάδας. 

Ακόμη, μελετώνται η ευαισθησία και οι τρόποι αντίδρασης των ελληνικών ΜΜΕ σε 

τακτικές και κινήσεις, οι οποίες προτείνονται από την βιβλιογραφία και αποδεικνύεται 

ότι επιδρούν σημαντικά προς την κατεύθυνση της διατήρησης των δραστηριοτήτων των 

ΜΜΕ υπό περιβάλλοντα γενικευμένης οικονομικής δυσπραγίας. 

Η εργασία απαρτίζεται από δυο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά την βιβλιογραφική 

προσέγγιση του θέματος, ενώ το δεύτερο αποτελεί το εμπειρικό κομμάτι της έρευνας. 

Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται η κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

κυρίως στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επιμέρους επιδόσεις των ΜΜΕ ανά 

κράτος – μέλος, καθώς και το πολιτικό πλαίσιο που αφορά την λειτουργία και τις 

πρωτοβουλίες στήριξης της δραστηριότητας των ΜΜΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αποτυπώνεται η παρούσα κατάσταση των μικρομεσαίων 

εταιριών στην Ελλάδα μέσω της ανάλυσης των κρίσιμων μεγεθών τους, οι επιπτώσεις 

στην λειτουργία τους από την οικονομική κρίση, ο βαθμός εναρμόνισης με τις 

ευρωπαϊκές κατευθυντήριες και τα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν στις 

μέρες μας. 

Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας 

αναφορικά με την συμπεριφορά και την απόδοση των ΜΜΕ σε περιόδους οικονομικής 

ύφεσης. Η ευαισθησία στην κρίση, οι ανασταλτικοί παράγοντες και οι επιμέρους πηγές 

και πρακτικές βιωσιμότητας αποτελούν τους κύριους άξονες μελέτης αυτού του 

κεφαλαίου. 



 
 

Η εργασία ολοκληρώνεται στα δυο τελευταία κεφάλαια, που αποτελούν το ερευνητικό 

μέρος και περιλαμβάνουν την επιλεγμένη μεθοδολογία έρευνας καθώς και την 

παρουσίαση ευρημάτων, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις για το υπό μελέτη ζήτημα. 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

1.1. Ορισμοί Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

Αναφορικά με τον ορισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εξάγεται το συμπέρασμα 

ότι οι απόψεις διίστανται μεταξύ της παγκόσμιας κοινότητας. Το γεγονός αυτό 

διαπιστώνεται από τους διαφορετικούς ορισμούς που επικρατούν ανά τον κόσμο και 

έγκειται στην διαφορετική διάρθρωση των αγορών, καθώς και στις συνθήκες – 

οικονομικές, κοινωνικές και γεωγραφικές – κάτω από τις οποίες οι οργανισμοί 

καλούνται να δραστηριοποιηθούν σε κάθε χώρα. Τα ποσοτικά κριτήρια που 

χρησιμοποιούνται περισσότερο για τον ορισμό της μικρομεσαίας επιχείρησης είναι, 

κατά κύριο λόγο, ο αριθμός των απασχολούμενων και ο κύκλος εργασιών ή ο 

ισολογισμός. 

1.1.1. Η.Π.Α. 

Στις Ηνωμένες Πολιτείες το Small Business Administration (U.S. SBA, 2014) θέτει τα 

κριτήρια εισόδου για τις ΜΜΕ βάσει της κατηγοριοποίησης των επιχειρήσεων σε 

διάφορους τομείς και υπο-τομείς που διεξάγεται από το North American Industry 

Classification System (NAICS). Η κατηγοριοποίηση γίνεται διακλαδικά και σύμφωνα 

με την δραστηριότητα κάθε επιχείρησης και ακολουθούν τα μέγιστα όρια, τα οποία 

θέτει το SBA προσαρμοσμένα ξεχωριστά για κάθε κλάδο. Με τον τρόπο αυτό 

αντικατοπτρίζονται πληρέστερα οι διαφορές μεταξύ των κλάδων και των επιχειρήσεων 

εν γένει. Τα συνηθέστερα όρια για τις αμερικανικές επιχειρήσεις είναι οι 500 

εργαζόμενοι στον κλάδο των κατασκευών ή οι 100 εργαζόμενοι στον τομέα του 

χονδρικού εμπορίου, τα έξι εκατ. Δολάρια ετήσιων εσόδων στο λιανικό εμπόριο και την 

παροχή υπηρεσιών ή τα 28.5 εκατ. Δολάρια ετήσιων εσόδων στην βαριά βιομηχανία 

και τα 12 εκατ. Δολάρια ετήσιων εσόδων για τις περισσότερες γεωργικές βιομηχανίες. 

Συνοπτικά, οι αμερικανικές ΜΜΕ ορίζονται ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις με 

λιγότερους από 500 εργαζομένους (Beamish, 1999).  

1.1.2. Ιαπωνία 

Στην Ιαπωνία το Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (Small and 

Medium Enterprise Agency, 2013) θέτει τα κριτήρια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

έπειτα από τον διαχωρισμό τους σε τέσσερις ενοποιημένους κλάδους. Βάσει αυτής της 

πολιτικής, τα κριτήρια ανέρχονται σε: 
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 κεφάλαιο κίνησης μικρότερο των 300 εκατ. Γιεν και λιγότερους από 300 

εργαζομένους στον τομέα των κατασκευών 

 κεφάλαιο κίνησης μικρότερο των 100 εκατ. Γιεν και λιγότερους από 100 

εργαζομένους στον τομέα του χονδρικού εμπορίου 

 κεφάλαιο κίνησης μικρότερο των 50 εκατ. Γιεν και λιγότερους από 100 

εργαζομένους στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και 

 κεφάλαιο κίνησης μικρότερο των 50 εκατ. Γιεν και λιγότερους από 50 

εργαζομένους στον τομέα του λιανικού εμπορίου 

1.1.3. Λοιπές χώρες 

Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να διαπιστώσουμε την απόκλιση στον ορισμό των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων από χώρα σε χώρα βασιζόμενοι αποκλειστικά στο μέγιστο 

όριο των απασχολούμενων κάθε επιχείρησης: 

 

Διάγραμμα 1.1.: Μέγιστο όριο ΜΜΕ ανά χώρα (Gibson και Van der Vaart, 2008)  

Από τον παραπάνω πίνακα συμπεραίνουμε ότι το ανώτατο όριο εργαζομένων ώστε να 

χαρακτηριστεί μια επιχείρηση ως μικρομεσαία δεν συνάδει με την οικονομική 
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ευρωστία των χωρών. Δεδομένου ότι οι οικονομίες των λιγότερο και μετρίως 

ανεπτυγμένων χωρών παρουσιάζουν μεγαλύτερο βαθμό κυριαρχίας από τις 

ανεπτυγμένες οικονομίες, θα έπρεπε το ανώτατο όριο για τις ΜΜΕ να είναι χαμηλότερο 

σε σχέση με τα όρια των αναπτυγμένων οικονομιών ( Storey κ.α., 2011). Παρόλα αυτά, 

διακρίνουμε ότι το Βιετνάμ, που υστερεί σε κατά κεφαλήν εισόδημα από την Νορβηγία, 

θέτει το όριο στους 300 εργαζομένους, ενώ το αντίστοιχο όριο στην Σκανδιναβική 

χώρα ανέρχεται σε μόλις 100. Η σύγκριση αυτή είναι ενδεικτική της διαφορετικής 

θέασης της κατάστασης των ΜΜΕ από χώρα σε χώρα.  

1.1.4. Ευρωπαϊκή Ένωση 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ορίζονται βάσει της σύστασης 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

(2003/361/EK, Επίσημη Εφημερίδα L124 της 20.05.2003, σ. 36-41). Ο ορισμός τέθηκε 

σε ισχύ από το 2005 και δεν είναι υποχρεωτικός για τα κράτη – μέλη της Ένωσης. 

Παρόλα αυτά, η Ε.Ε. εφαρμόζει τον ορισμό σε όλες τις πολιτικές, τα προγράμματα και 

τα μέτρα της Επιτροπής για τις ΜΜΕ, όπως οι κρατικές ενισχύσεις, η χρηματοδότηση 

μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων ή τα κοινοτικά προγράμματα (ICAP, 2012). 

Τα κριτήρια, τα οποία λαμβάνονται υπόψη στην Ε.Ε. για τον χαρακτηρισμό των ΜΜΕ, 

είναι τα παρακάτω: 

 αριθμός απασχολούμενων 

 ετήσιος κύκλος εργασιών 

 ετήσιος ισολογισμός 

Από τα προαναφερθέντα κριτήρια, το όριο του αριθμού των απασχολούμενων είναι 

υποχρεωτικό να τηρείται, σε αντίθεση με τα άλλα δυο κριτήρια, από τα οποία μια ΜΜΕ 

μπορεί να διαλέξει ποιο από τα δυο επιθυμεί να πληροί. Η επιλογή αυτή προσφέρεται, 

διότι οι επιχειρήσεις του τομέα του εμπορίου και της διανομής έχουν, από την φύση 

τους, μεγαλύτερο κύκλο εργασιών από τις επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα. 

Προσφέροντας την επιλογή μεταξύ του κριτηρίου αυτού και του κριτηρίου του 

συνολικού ισολογισμού, ο νέος ορισμός εξασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση μεταξύ 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ασκούν διαφορετικές οικονομικές 

δραστηριότητες. 

Σύμφωνα με τον ορισμό της Επιτροπής, οι ΜΜΕ συμπεριλαμβάνουν διάφορες υπο-

ομάδες επιχειρήσεων, οι οποίες ορίζονται ως εξής: 
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 οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους 

και ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 2 εκατ. Ευρώ 

 οι μικρές επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 

τα 10 εκατ. Ευρώ 

 οι μεσαίες επιχειρήσεις, που απασχολούν από 50 έως 250 εργαζομένους και ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών κυμαίνεται από 10 έως 50 εκατ. Ευρώ ή το σύνολο 

του ετήσιου ισολογισμού κυμαίνεται από 10 έως 43 εκατ. Ευρώ 

Πίνακας 1.1.: Ανώτατα όρια ΜΜΕ στην Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2003) 

Κατηγορία 

επιχείρησης 

Αριθμός 

απασχολούμενων 

Ετήσιος κύκλος 

εργασιών 
ή 

Σύνολο ετήσιου 

ισολογισμού 

Μεσαία < 250 ≤ 50 εκατ. €  

ή 

 

≤ 43 εκατ. € 

Μικρή < 50 ≤ 10 εκατ. € ≤ 10 εκατ. € 

Πολύ μικρή < 10 ≤ 2 εκατ. € ≤ 2 εκατ. € 

 

 

1.2. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη 

Στο σύνολο των επιχειρήσεων της Ευρώπης, οι μικρομεσαίες είναι αυτές που 

διαδραματίζουν τον σημαντικότερο ρόλο, καθώς αποτελούν την συντριπτική 

πλειοψηφία σε απόλυτους αριθμούς, ενώ παράλληλα αυξάνονται με ταχύτερους 

ρυθμούς από τις μεγάλες επιχειρήσεις (Erixon, 2009). Ακόμη, οι ΜΜΕ αποτελούν την 

ραχοκοκαλιά όλων των οικονομιών, καθώς είναι βασική πηγή οικονομικής ανάπτυξης 

και ευελιξίας τόσο σε βιομηχανοποιημένες χώρες, όσο και σε αναπτυσσόμενες ή 

αναδυόμενες οικονομίες ( Hyz, 2011). 

1.2.1 Αριθμός επιχειρήσεων, απασχόληση και προστιθέμενη αξία 

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση στις Ευρωπαϊκές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014) οι ΜΜΕ αποτελούν την «ραχοκοκαλιά» της Ευρωπαϊκής 

Οικονομίας, καθώς το 2013 ο αριθμός τους ανήλθε σε 21.6 εκατομμύρια, χωρίς να 

υπολογίζονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα. 

Έτσι, οι ΜΜΕ αντικατοπτρίζουν το σαρωτικό ποσοστό του 99.8% επί του συνόλου των 
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επιχειρήσεων στην Ευρώπη των 28. Να σημειωθεί, ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις 

αποτελούν το 92.4% επί του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 

Σημαντική χαρακτηρίζεται η συνεισφορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην 

απασχόληση, καθώς οι εργαζόμενοι στις υποκατηγορίες των ΜΜΕ αποτελούν το 66.8% 

της συνολικής απασχόλησης και ανέρχονται σε 88.8 εκατομμύρια. 

Αναφορικά με την προστιθέμενη αξία κατά το έτος 2013, οι ΜΜΕ παρήγαγαν συνολικά 

3.6 τρις Ευρώ, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στο Α.Ε.Π. της Ευρώπης σε ποσοστό 

58%. 

Πίνακας 1.2.: ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις στην EU 28: αριθμός επιχειρήσεων, απασχόληση και 

προστιθέμενη αξία το 2013 (Eurostat, 2014) 

 Πολύ 

μικρές 
Μικρές Μεσαίες ΜΜΕ Μεγάλες Σύνολο 

Αριθμός επιχειρήσεων 

Αριθμός 19,969,338 1,378,374 223,648 21,571,360 43,517 21,614,908 

% 92,4 6,4 1,0 99,8 0,2 100,0 

Απασχόληση 

Εργαζόμενοι 38,629,012 27,353,660 22,860,792 88,843,464 44,053,576 132,897,040 

% 29,1 20,6 17,2 66,9 33,1 100,0 

Προστιθέμενη αξία 

Εκατ. € 1,362,336 1,147,885 1,156,558 3,666,779 2,643,795 6,310,557 

% 21,6 18,2 18,3 58,1 41,9 100,0 

 

Με μια πρώτη ματιά στον παραπάνω πίνακα, τα στοιχεία των ΜΜΕ έναντι των 

μεγάλων επιχειρήσεων φαίνονται εντυπωσιακά. Ενώ, όμως, η κατανομή στους όρους 

του αριθμού επιχειρήσεων και της απασχόλησης είναι συντριπτική υπέρ των ΜΜΕ, 

παρόλα αυτά καταγράφεται μια άνιση κατανομή μεταξύ των δυο ομάδων επιχειρήσεων 

στον τομέα της συμβολής τους στην προστιθέμενη αξία. Εν ολίγοις, οι μεγάλες 

επιχειρήσεις, ενώ υστερούν σε αριθμό και εργαζομένους από τις μικρομεσαίες, παρόλα 

αυτά συνεισφέρουν αναλογικά πολύ περισσότερο από τις τελευταίες. Όπως 

σημειώνεται στο Κείμενο Πολιτικής των Κοινωνικών Εταίρων (2014), το φαινόμενο 

αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στην αδυναμία της εγχώριας ζήτησης, που αποτελεί την 

βασική κινητήρια δύναμη της αγοράς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς να ισχύει 

το ίδιο και για τις μεγάλες, οι οποίες φαίνεται να επωφελούνται από τις εξαγωγικές τους 

επιδόσεις. 
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Συγκρίνοντας με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2012, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

σημειώνει ότι ο ρυθμός αύξησης της προστιθέμενης αξίας που παράγεται από τις ΜΜΕ 

παρουσίασε ελαφρά κάμψη, καθώς έπεσε στο 1.1% το 2013 από 1.5% το 2012 και 

4.2% το 2011. Το γεγονός έγκειται κυρίως στην οριακή οικονομική ανάπτυξη σε 

συνδυασμό με την ασθενή πτώση του πληθωρισμού.  

Στους τομείς, τώρα, της απασχόλησης και του αριθμού των επιχειρήσεων και σε 

συνέχεια της πτωτικής πορείας του 2012, ο μικρομεσαίος τομέας υπέστη μείωση της 

τάξης του 0.9% όσον αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων, ενώ η απασχόληση 

εργαζομένων μειώθηκε κατά 0.5% (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι οι μεγαλύτερες αλλαγές των παραπάνω 

δεικτών στις ΜΜΕ προήλθαν κατά κύριο λόγο από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Έτσι, 

κατά το προηγούμενο έτος ο αριθμός των πολύ μικρών επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 

0.9%, σε αντίθεση με τις μικρές και μεσαίες που μειώθηκαν κατά 0.4% αντίστοιχα. 

Ίδια, περίπου, εικόνα και στον τομέα της απασχόλησης, στον οποίο οι πολύ μικρές 

επιχειρήσεις παρουσίασαν μείωση 1% έναντι μηδενικής μείωσης των μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων. 

1.2.2. Επίδοση ΜΜΕ ανά κράτος - μέλος  

Με βάση τις επιδόσεις κάθε κράτους – μέλους της Ε.Ε. στα κρίσιμα μεγέθη για τις 

ΜΜΕ που προαναφέρθηκαν, διαμορφώθηκαν οι πέντε ακόλουθες κατηγορίες για το 

2013: 

1. Λιθουανία, Λετονία, Μάλτα και Ρουμανία: Θετικές επιδόσεις άνω του 3% και 

στα τρία κρίσιμα μεγέθη 

2. Γερμανία, Εσθονία, Δανία, Αυστρία, Λουξεμβούργο και Σουηδία: Θετικές 

επιδόσεις και στα τρία κρίσιμα μεγέθη, σε χαμηλότερα ποσοστά από την πρώτη 

κατηγορία (μεταξύ 0.5 και 3.0%) 

3. Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ουγγαρία και Τσεχία: Αύξηση στα μεγέθη του 

αριθμού επιχειρήσεων και της απασχόλησης, αλλά σταθερότητα με μειωτικές 

τάσεις στον τομέα της προστιθέμενης αξίας 

4. Ολλανδία, Φινλανδία, Ελλάδα, Κύπρος και Κροατία: Αρνητικές επιδόσεις 

και στους τρεις υπό μελέτη δείκτες με ποσοστά μείωσης ακόμη και πέρα του 

3.0% σε κάποιες περιπτώσεις 
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5. Βέλγιο, Ιταλία, Πολωνία, Σλοβακία, Γαλλία, Ισπανία και Σλοβενία: 

Ανάπτυξη σε μέτρια επίπεδα στον τομέα της προστιθέμενης  αξίας (κάτω από 

3.0% κατά μέσο όρο) και καταγραφή πτώσης στον αριθμό των επιχειρήσεων και 

των εργαζομένων (μεταξύ -0.05 και -3.00%) 

Στο παρακάτω διάγραμμα μπορούμε να διακρίνουμε τα ποσοστά συνεισφοράς κάθε 

κράτους – μέλους στους τρεις υπό μελέτη δείκτες. 

 

 

Διάγραμμα 1.2.: Ποσοστά αριθμού επιχειρήσεων, προστιθέμενης αξίας και βαθμού απασχόλησης ανά κράτος – 

μέλος της Ε.Ε. (Πηγή: Eurostat, National Statistical Offices and DIW Econ, 2014) 

 

Όπως σημειώνεται και στην Ετήσια Έκθεση, ενώ η πλειονότητα της δραστηριότητας 

των ΜΜΕ δείχνει να συγκεντρώνεται στα μεγαλύτερα κράτη, ωστόσο από μόνες τους 

οι μετρήσεις αυτές δεν είναι ικανές να αποδείξουν την σημασία αυτών των 

επιχειρήσεων στην οικονομία της κάθε χώρας, καθώς δεν λαμβάνονται υπόψη τα 

διαφορετικά μεγέθη των οικονομιών μεταξύ της Ένωσης.  

Από την έρευνα προκύπτει, ότι την μεγαλύτερη «πυκνότητα» σε αριθμό ΜΜΕ 

παρουσιάζουν η Ελλάδα, Βουλγαρία, η Τσεχία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία με 

περισσότερες από 10 επιχειρήσεις ανά εκατομμύριο παραγόμενης προστιθέμενης αξίας. 

Αντιθέτως, η Γερμανία, το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν 

τους μικρότερους δείκτες «πυκνότητας» με λιγότερες από πέντε επιχειρήσεις ανά 
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παραγόμενο εκατομμύριο προστιθέμενης αξίας της οικονομίας τους. Ο αριθμός των 

ΜΜΕ, βέβαια, είναι σχετικός καθώς τα επίσημα ποσοτικά στοιχεία υποτιμούν, σε 

αρκετές περιπτώσεις, τον αριθμό των πραγματικών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη 

τους μόνο τους οργανισμούς που είναι δηλωμένοι στα εμπορικά μητρώα χωρίς να 

υπολογίζουν κάποιο ποσοστό το οποίο κινείται στο πλαίσιο της ανεπίσημης οικονομίας 

(Storey κ.α., 2011). 

Σε όρους προστιθέμενης αξίας, σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Ιρλανδία και η Πολωνία, 

οι ΜΜΕ παράγουν λιγότερο από το 50% της συνολικής προστιθέμενης αξίας, σε 

αντίθεση με την Κύπρο, την Εσθονία και την Μάλτα, όπου περισσότερο από το 70% 

της συνολικής προστιθέμενης αξίας προέρχεται από την δραστηριότητα των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Τέλος, τους υψηλότερους δείκτες στον τομέα των απασχολούμενων στις ΜΜΕ ανά 

εκατομμύριο παραγόμενης προστιθέμενης αξίας παρουσιάζουν η Βουλγαρία, η 

Ρουμανία, η Λιθουανία και η Λετονία. 

 

1.3. Οικονομική κατάσταση ΜΜΕ στην Ευρωζώνη 

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις ΜΜΕ ( ΕΚΤ, 2014), 

στο διάστημα Απρίλιος – Σεπτέμβριος ’14 σημειώθηκε ελαφρά βελτίωση στο εισόδημα 

και στην χρεωστική κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε σύγκριση με τα 

στοιχεία του προηγούμενου εξαμήνου. 

Κατά το υπό εξέταση διάστημα το καθαρό ποσοστό των ΜΜΕ που δήλωσαν αύξηση 

στον τζίρο τους ήταν αυξήθηκε σε 10%, όταν για το προηγούμενο εξάμηνο είχε 

καταγραφεί μείωση του ποσοστού κατά 1%. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, το γεγονός αυτό 

οφείλεται κυρίως στο μικρότερο ποσοστό πολύ μικρών επιχειρήσεων με μείωση τζίρου 

(-2% έναντι -20% για το προηγούμενο εξάμηνο) και στα μεγαλύτερα ποσοστά των 

μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με αύξηση τζίρου (ποσοστά 17% και 24% 

αντίστοιχα). 

Όσον αφορά τα κέρδη των ΜΜΕ, καταγράφηκε μείωση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες 

στο καθαρό ποσοστό των επιχειρήσεων που δήλωναν πτώση κερδών. Σε αυτό συνέβαλε 

η πτώση του συγκεκριμένου ποσοστού στις πολύ μικρές (-22% από -38%) και στις 
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μικρές επιχειρήσεις (-5% από -12%), και η αύξηση του ποσοστού – η πρώτη που 

καταγράφηκε από το 2012 – για τις μεσαίες επιχειρήσεις (6%). 

Αναφορικά με τα κόστη, το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνουν αύξηση στα 

εργατικά κόστη παρέμεινε στα υψηλά επίπεδα του 48%, ενώ το ποσοστό για τα λοιπά 

κόστη βελτιώθηκε κατά 9% σε σχέση με το 59% του προηγούμενου εξαμήνου. 

Ο δείκτης μόχλευσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατέγραψε εκ νέου πτωτική 

πορεία, σε μικρότερο όμως βαθμό από το προηγούμενο εξάμηνο. Έτσι, το καθαρό 

ποσοστό των επιχειρήσεων που κατέγραψαν μείωση στον λόγο των χρεών προς το 

σύνολο του ενεργητικού τους ήταν -6%, ενώ ο λόγος για το σύνολο των πολύ μικρών 

επιχειρήσεων παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα. 

Μείωση καταγράφηκε και στα έξοδα για τόκους για το σύνολο των μικρομεσαίων, με 

εξαίρεση τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, το 14% εκ των οποίων ανέφερε αύξηση. Επί του 

συνόλου των ΜΜΕ, το 3% ανέφερε αύξηση στα έξοδα τόκων, με το αντίστοιχο 

ποσοστό του προηγούμενου εξαμήνου να ανέρχεται σε 12%. 

Η καταγεγραμμένη αύξηση σε τζίρο και κερδοφορία μεταξύ των ευρωπαϊκών ΜΜΕ δεν 

τυγχάνει ίσης συνεισφοράς από τα κράτη – μέλη. Έτσι, σε Γαλλία και Ισπανία 

αυξήθηκε το ποσοστό των επιχειρήσεων που δήλωσαν αύξηση τζίρου (3% και 4% 

αντίστοιχα), ενώ στην Ιταλία βελτιώθηκε το αρνητικό ποσοστό κατά 20%. Η 

μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού μεταξύ των χωρών σημειώθηκε στην Πορτογαλία 

(11% από -15 %), αντίθετα με την Ελλάδα όπου και πάλι σημειώθηκε μείωση τζίρου 

αλλά με χαμηλότερο ρυθμό από το προηγούμενο εξάμηνο ( ΕΚΤ, 2014). 

Τα αντίστοιχα ποσοστά που σχετίζονται με την κερδοφορία βελτιώθηκαν αισθητά στην 

Ιρλανδία (25% από -3%), ενώ παρέμειναν σε θετικούς ρυθμούς σε χώρες όπως η 

Γερμανία η Ολλανδία και η Αυστρία. Αντίθετα, τα εν λόγω ποσοστά υπέστησαν μείωση 

σε Ιταλία, Ελλάδα και Πορτογαλία, παραμένοντας στα αρνητικά επίπεδα του -36% για 

τις πρώτες δυο και -21% για την τελευταία. 

 

1.4. Πολιτικό πλαίσιο ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν ζήτημα βαρύνουσας σημασίας για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον λόγο αυτό έχουν αναληφθεί διάφορες πρωτοβουλίες με 

σκοπό την ενίσχυση της θέσης τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ουσιαστικά, η πολιτική 
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της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ΜΜΕ αποτελεί μια προσπάθεια διαμόρφωσης ενός 

γενικότερου πλαισίου, αποσκοπώντας στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας αυτού του τύπου των επιχειρήσεων (Storey κ.α., 2011). 

1.4.1. Στρατηγική της Λισαβόνας για Ανάπτυξη και Απασχόληση 

Από το 2005 τα θέματα των ΜΜΕ έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της πολιτικής της 

Λισαβόνας, καθώς αναγνωρίστηκε η σπουδαία συμβολή των επιχειρήσεων αυτών στην 

ευρωπαϊκή οικονομία. Μέσω της πολιτικής της Λισαβόνας προτάθηκε μια σειρά 

μέτρων για τις ΜΜΕ και ορίστηκαν ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές – τόσο σε 

κοινοτικό όσο και σε διακρατικό επίπεδο – για την ενίσχυση της θέσης τους. 

Συνοπτικά, τα μέτρα συνοψίζονται στις ακόλουθες ομάδες: 

 1η ομάδα μέτρων: Προώθηση της επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων 

 2η ομάδα μέτρων: Βελτίωση πρόσβασης των ΜΜΕ στις αγορές 

 3η ομάδα μέτρων: Περιορισμός της γραφειοκρατίας 

 4η ομάδα μέτρων: Βελτίωση του αναπτυξιακού δυναμικού των ΜΜΕ 

 5η ομάδα μέτρων: Ενίσχυση του διαλόγου και των διαβουλεύσεων μεταξύ των                   

ΜΜΕ και των φορέων που τις εκπροσωπούν 

1.4.2. Small Business Act (SBA) 

Η ενδιάμεση εξέταση της εφαρμογής των μέτρων της πολιτικής της Λισαβόνας για τις 

ΜΜΕ για την περίοδο 2005-2007 έδειξε ότι τόσο τα κράτη – μέλη όσο και Ε.Ε. 

επωφελήθηκαν από την δημιουργία ενός ευνοϊκότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

για τις ΜΜΕ. Παρόλη αυτή την πρόοδο, η Ε.Ε. χρειάστηκε να λάβει περαιτέρω μέτρα 

για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς η 

παραγωγικότητα και οι ρυθμοί ανάπτυξης παρέμεναν σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά 

των αμερικανικών επιχειρήσεων. Για τους λόγους αυτούς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προχώρησε στην πρωτοβουλία “Small Business Act”, που αποτελεί – με κάποιες 

προσθήκες από μεταγενέστερες πρωτοβουλίες – το υφιστάμενο πολιτικό πλαίσιο της 

Ε.Ε. για την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2008). 

Η SBA δημιούργησε ένα νέο πλαίσιο πολιτικής στο οποίο ενσωματώθηκαν τα 

προϋπάρχοντα μέσα επιχειρηματικής πολιτικής, βασιζόμενη ιδιαίτερα στον Ευρωπαϊκό 

Χάρτη των Μικρών Επιχειρήσεων και την σύγχρονη πολιτική για τις ΜΜΕ. 
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Στο κείμενο της Ε.Ε. για την Small Business Act, σημειώνεται ότι σκοπός της εν λόγω 

πρωτοβουλίας είναι: «η βελτίωση της συνολικής προσέγγισης της πολιτικής όσον 

αφορά την επιχειρηματικότητα, η οριστική καθιέρωση της αρχής «Προτεραιότητα στις 

Μικρές Επιχειρήσεις» στη χάραξη πολιτικής, από τις νομοθετικές ρυθμίσεις έως τις 

δημόσιες υπηρεσίες και η προώθηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ μέσω της υποστήριξής 

τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εξακολουθούν να εμποδίζουν την 

ανάπτυξή τους». 

Η Small Business Act στηρίζεται σε ένα σύστημα 10 Αρχών, που αποτελούν τις 

βασικές κατευθυντήριες για προγραμματισμό και εφαρμογή πολιτικών σε όλα τα 

επίπεδα της Κοινότητας. Μέσω της υποστήριξης και της εφαρμογής των Αρχών 

δημιουργούνται ίσοι όροι ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ, ενώ βελτιώνεται το νομικό και 

διοικητικό περιβάλλον στην Ε.Ε. Συνοπτικά, οι Αρχές της SBA είναι οι εξής: 

 

Πίνακας 1.3.: Κατευθυντήριες Αρχές SBA (Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2008) 

1 

Δημιουργία περιβάλλοντος στο οποίο οι επιχειρηματίες και οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις μπορούν να προοδεύουν και στο οποίο η επιχειρηματικότητα 

ανταμείβεται 

2 
Εξασφάλιση ότι παρέχεται γρήγορα «δεύτερη ευκαιρία» στους έντιμους 

επιχειρηματίες σε περίπτωση πτώχευσης 

3 
Καθορισμός κανόνων σύμφωνα με την αρχή « Προτεραιότητα στις μικρές 

επιχειρήσεις» 

4 Μεγαλύτερη ανταπόκριση των δημόσιων διοικήσεων στις ανάγκες των ΜΜΕ 

5 

Προσαρμογή των μέσων της πολιτικής στις ανάγκες των ΜΜΕ: διευκόλυνση της 

συμμετοχής των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις και καλύτερη αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που προσφέρουν οι κρατικές ενισχύσεις για τις ΜΜΕ 

6 

Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση και δημιουργία 

νομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος που ευνοεί τις έγκαιρες πληρωμές 

στις εμπορικές συναλλαγές 

7 
Υποστήριξη των ΜΜΕ για να επωφεληθούν περισσότερο από τις ευκαιρίες που 

προσφέρει η ενιαία αγορά 

8 
Προώθηση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων στις ΜΜΕ καθώς και όλων των 

μορφών καινοτομίας 

9 Παροχή δυνατότητας στις ΜΜΕ να μετατρέψουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις 
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σε ευκαιρίες 

10 
Ενθάρρυνση και υποστήριξη των ΜΜΕ ώστε να επωφεληθούν από την ανάπτυξη 

των αγορών  

 

Στην Small Business Act προβλέφθηκε, ακόμη, ένα σύνολο νέων νομοθετικών 

προτάσεων με βάση την αρχή «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις». Σε αυτή την 

κατεύθυνση συμφωνήθηκε να καταρτισθεί ένας γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά 

κατηγορία όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, ο οποίος αποσκοπεί στην απαλλαγή 

από την εκ των προτέρων κοινοποίηση ορισμένων κατηγοριών κρατικών ενισχύσεων 

που καλύπτονται ήδη από την υφιστάμενη νομοθεσία στον τομέα των ενισχύσεων προς 

τις ΜΜΕ και αφορούν την κατάρτιση, την Έρευνα και Καινοτομία καθώς και τις 

περιφερειακές ενισχύσεις.  Ως αποτέλεσμα αυτού, οι ισχύοντες κανόνες για τις ΜΜΕ 

εναρμονίζονται και απλοποιούνται και παράλληλα αυξάνονται οι εντάσεις των 

επενδυτικών ενισχύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Η πρωτοβουλία SBA προέβλεψε πολιτικό καθεστώς για την λειτουργία της ευρωπαϊκής 

ιδιωτικής εταιρίας με σκοπό να δύναται να δημιουργηθεί και να λειτουργεί σύμφωνα με 

τις ίδιες ενιαίες αρχές σε όλα τα κράτη – μέλη. Στον κανονισμό αυτόν συμφωνήθηκαν 

μεταγενέστερες προτάσεις τροποποίησης για να εξασφαλιστεί ότι η αυτή η νέα μορφή 

επιχείρησης μπορεί να επωφεληθεί από τις υφιστάμενες οδηγίες για την φορολόγηση 

των εταιριών. 

Στα ίδια πλαίσια εισήχθησαν ακόμη, τόσο η νομοθετική πρόταση για περαιτέρω 

εκσυγχρονισμό, απλούστευση και εναρμόνιση των υφιστάμενων κανόνων για την 

έκδοση τιμολογίων Φ.Π.Α. όσο και η τροποποίηση της οδηγίας 2000/35/ΕΚ για τις 

καθυστερήσεις πληρωμών, με στόχο να εξασφαλιστεί η έγκαιρη πληρωμή των ΜΜΕ 

κατά τις εμπορικές συναλλαγές. 

1.4.3. Κατευθυντήριες SBA και μέτρα υλοποίησης 

Η Small Business Act δεν αρκέστηκε στην απλή παράθεση των 10 Αρχών για την 

στήριξη των ΜΜΕ, αλλά προχώρησε και στην μετατροπή των κατευθυντηρίων αυτών 

σε συγκεκριμένα μέτρα, με στόχο την πιο εύστοχη και ταχύτερη υλοποίηση. Οι 

προτάσεις χωρίζονται σε αυτές που προωθούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε 

αυτές που τα κράτη – μέλη οφείλουν να υλοποιήσουν. Παρακάτω παρατίθενται τα 

προτεινόμενα μέτρα ανά Αρχή (ICAP, 2012): 
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1η αρχή: «Δημιουργία περιβάλλοντος στο οποίο οι επιχειρηματίες και οι 

οικογενειακές επιχειρήσεις μπορούν να προοδεύουν και στο οποίο η 

επιχειρηματικότητα ανταμείβεται». 

 Προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος και διευκόλυνση της ανταλλαγής 

ορθών πρακτικών εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα 

 Διοργάνωση της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τις ΜΜΕ», μιας πανευρωπαϊκής 

πλατφόρμας με πάνω από 1.500 εκδηλώσεις και τρία εκατομμύρια 

συμμετέχοντες ετησίων 

 Πρόγραμμα «Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες», το οποίο προσφέρει 

πρακτική εκπαίδευση σε νέους επιχειρηματίες και έχει ως στόχο την ενίσχυση 

των διασυνοριακών δικτυώσεων και συνεργασιών με πιο έμπειρους 

επιχειρηματίες 

 Δημιουργία δικτύου γυναικών – «πρεσβευτών» επιχειρηματικότητας για την 

ενθάρρυνση των γυναικών σε σχέση με το «επιχειρείν» και την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας στις γυναίκες αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

2η αρχή: «Εξασφάλιση ότι παρέχεται γρήγορα «δεύτερη ευκαιρία» στους έντιμους 

επιχειρηματίες σε περίπτωση πτώχευσης» 

Για την πρακτική εφαρμογή της Αρχής, η Επιτροπή συνεχίζει την ανταλλαγή ορθών 

πρακτικών, ενώ τα κράτη – μέλη καλούνται να λάβουν μέτρα ενημέρωσης ώστε το 

κοινό να αντιμετωπίζει θετικά την παροχή δεύτερη ευκαιρίας στους επιχειρηματίες, να 

επιδιώξουν την ολοκλήρωση όλων των νομικών διαδικασιών για την παύση της 

λειτουργίας μιας επιχείρησης σε περίπτωσης μη δόλιας πτώχευσης σε ένα χρόνο και να 

εξασφαλίσουν την ισότιμη αντιμετώπιση των επιχειρηματιών που κάνουν νέα αρχή με 

τις νέες επιχειρήσεις. 

3η Αρχή: «Καθορισμός κανόνων σύμφωνα με την αρχή « Προτεραιότητα στις 

μικρές επιχειρήσεις» 

Κύριος στόχος της Αρχής είναι η μείωση στο ελάχιστο του κόστους και του φόρτου για 

τις επιχειρήσεις με εύστοχο συνδυασμό μέσων όπως η αμοιβαία αναγνώριση, η 

αυτορύθμιση ή η συρρύθμιση. Επίσης, εισάγεται η χρήση του «Τεστ ΜΜΕ», για την 

εκτίμηση των επιπτώσεων της σχετικής με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις νομοθεσίας. 

Στα ίδια πλαίσια κυμαίνεται και η απόφαση που προβλέπει την ζήτηση της γνώμης των 

οργανώσεων ΜΜΕ, τουλάχιστον οκτώ εβδομάδες πριν από την υποβολή μιας 
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νομοθετικής ή διοικητικής πρότασης, ενώ ακόμη προβλέπεται η λήψη ειδικών μέτρων 

για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.  

Επίσης, απλοποιούνται οι απαιτήσεις για λογιστικό έλεγχο για τις μικρότερες εταιρίες 

σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο για την πολιτική ελέγχου, ενώ δημιουργείται το δίκτυο 

εθνικών απεσταλμένων ΜΜΕ (Network of SME Envoys). 

4η αρχή: «Μεγαλύτερη ανταπόκριση των δημόσιων διοικήσεων στις ανάγκες των 

ΜΜΕ» 

Για την υλοποίηση της Αρχής, τα μέλη της Ε.Ε. καλούνται να μειώσουν το επίπεδο των 

τελών για την εγγραφή μιας επιχείρησης, να μειώσουν τον απαιτούμενο χρόνο για τη 

σύσταση μιας επιχείρησης σε λιγότερο από μια εβδομάδα και να απλοποιήσουν τις 

άδειες άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας με ανώτατη προθεσμία ενός μήνα για 

την χορήγησή τους. Ακόμη, θα πρέπει να μη ζητούν από τις ΜΜΕ πληροφορίες τις 

οποίες έχει ήδη στη διάθεσή της η διοικητική αρχή, να εξασφαλίζουν ότι δεν θα 

ζητείται από μια πολύ μικρή επιχείρηση να συμμετέχει περισσότερες από μια φορά 

μέσα σε τρία χρόνια σε στατιστική έρευνα και να ορίσουν υπεύθυνο επικοινωνίας στον 

οποίο τα ενδιαφερόμενα μέρη θα μπορούν να γνωστοποιούν τις διατάξεις που 

εμποδίζουν άσκοπα τις δραστηριότητες των ΜΜΕ. 

5η αρχή: «Προσαρμογή των μέσων της πολιτικής στις ανάγκες των ΜΜΕ: 

διευκόλυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις και καλύτερη 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι κρατικές ενισχύσεις για τις 

ΜΜΕ» 

Σε αυτή την κατεύθυνση η Επιτροπή, διευκολύνει την πρόσβαση στις πληροφορίες για 

τις ευκαιρίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μέσω της συστηματικής ανανέωσης των 

υπαρχόντων δικτυακών τόπων της ΕΕ σχετικά με την δημοσίευση προκηρύξεων 

διαγωνισμών για συμβάσεις κάτω από τα κατώτατα όρια. Τα κράτη με την σειρά τους, 

οφείλουν να διευρύνουν την πληροφόρηση μέσω του διαδικτύου (e-procurement) 

σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και ενθαρρύνουν τις αναθέτουσες αρχές να 

υποδιαιρούν τις συμβάσεις σε μέρη. 

6η αρχή: «Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση και 

δημιουργία νομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος που ευνοεί τις έγκαιρες 

πληρωμές στις εμπορικές συναλλαγές» 
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 Απλοποίηση κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων 

 Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία 

 Αύξηση δανειοδοτικής δραστηριότητας προς τις ΜΜΕ από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 

 Προγράμματα Jasmine και Jeremie του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για 

την δανειοδότηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 

 Πρόγραμμα – πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (CIP), που 

προβλέπει επενδύσεις σε κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου και παροχή 

εγγυήσεων για την δανειοδότηση των ΜΜΕ 

 Οδηγία περί καθυστερήσεων πληρωμών (όριο 30 ημερών για εξόφληση 

οφειλών από δημόσιες αρχές και 60 από επιχειρήσεις 

 Ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing) 

7η αρχή:  «Υποστήριξη των ΜΜΕ για να επωφεληθούν περισσότερο από τις 

ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά» 

 Προώθησης της χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών  

 Αύξηση της χρηματοοικονομικής υποστήριξης από πλευράς ΕΕ για την 

προώθηση της συμμετοχής των ΜΜΕ σε θέματα τυποποίησης και ενημέρωσης 

για τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

 Διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου και της διασυνοριακής παροχής 

υπηρεσιών 

 Ανεπίσημη επίλυση προβλημάτων που αφορούν την άσκηση των δικαιωμάτων 

στην ενιαία αγορά μέσω της ενίσχυσης του συστήματος επίλυσης προβλημάτων 

(SOLVIT) 

 Δημιουργία Enterprise Europe Network: δίκτυο υποστήριξης επιχειρήσεων 

 Ανάλυση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, όπως καρτέλ 

8η αρχή: «Προώθηση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων στις ΜΜΕ καθώς και 

όλων των μορφών καινοτομίας» 

 Πρωτοβουλία προώθησης μαθητευομένων «Νεολαία σε Κίνηση» 

 Οδηγός για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις (e-business) και υποστήριξη της 

ανάπτυξης της ηλεκτρονικής ταυτότητας των επιχειρήσεων, ώστε να γίνεται 

δυνατή η ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων (e-invoicing) και η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση 
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 Προγράμματα στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή και το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

 «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας» 

 Πολιτικές και δίκτυα για τις ΜΜΕ που στοχεύουν στην καινοτομία και την 

έρευνα: «Help Desk ΔΠΙ», «SME Techweb», «Δίκτυο Εθνικών Σημείων 

Επαφής του ΠΠ7 για ΜΜΕ», «Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Επιχειρηματικής 

Καινοτομίας, «Gate2Growth», «Υπηρεσίες εκκολαπτηρίων Cordis» 

9η αρχή: «Παροχή δυνατότητας στις ΜΜΕ να μετατρέψουν τις περιβαλλοντικές 

προκλήσεις σε ευκαιρίες» 

 Διευκόλυνση πρόσβασης των ΜΜΕ στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής 

διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS), μέσω απλούστερων 

περιβαλλοντικών διαδικασιών, μειωμένων τελών και ομαδικών εγγραφών 

 Χρηματοδότηση δικτύου ειδικών στους τομείς του περιβάλλοντος και της 

ενεργειακής απόδοσης στα πλαίσια του Enterprise Europe Network 

 Νέες μορφές υποστήριξης και παροχή κινήτρων στις νεοσύστατες και 

καινοτόμες επιχειρήσεις με προοπτικές βιωσιμότητας 

10η αρχή: «Ενθάρρυνση και υποστήριξη των ΜΜΕ ώστε να επωφεληθούν από την 

ανάπτυξη των αγορών» 

 Επιδίωξη ανοίγματος των αγορών τρίτων χωρών και των δημοσίων συμβάσεων 

σε χώρες εκτός ΕΕ και συνεργατικοί σχηματισμοί (clusters) με επιχειρήσεις σε 

τρίτες χώρες 

 Επέκταση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τους συνεργατικού 

σχηματισμούς (European Cluster Observatory) 

 Διευκόλυνση πρόσβασης στις αγορές της Ένωσης των ΜΜΕ των υποψηφίων 

για ένταξη χωρών, κυρίως μέσω του Enterprise Europe Network 

 Δημιουργία κέντρων πληροφόρησης επιχειρήσεων σε Ινδία και Κίνα 

 Πρόγραμμα «Gateway to China» για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των 

ΜΜΕ στην κινεζική αγορά 

1.4.4. Ευρώπη 2020 

Η «Ευρώπη 2020» αποτελεί τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ανάπτυξης για το 2020, 

αντικαθιστώντας της Στρατηγική της Λισαβόνας. Το πρόγραμμα τέθηκε σε εφαρμογή 
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το 2010 ως η στρατηγική της ΕΕ για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς περιορισμούς 

ανάπτυξη (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014). Το πρόγραμμα «Ευρώπη 2020» καθιέρωσε 

τρεις βασικές προτεραιότητες: 

1. Έξυπνη ανάπτυξη που θα βασίζεται στην γνώση και την καινοτομία 

2. Βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της προώθησης μιας περιβαλλοντικά βιώσιμης και 

ανταγωνιστικής οικονομίας 

3. Ανάπτυξη χωρίς περιορισμούς από την δημιουργία υψηλής απασχόλησης με 

κοινωνική και περιφερειακή συνοχή 

Με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης των ευρωπαίων πολιτών, το πρόγραμμα 

προβλέπει συγκεκριμένες κατευθυντήριες, όπως η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά 

εργασίας των γυναικών, την μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας και την προώθηση της 

ποιότητας των θέσεων εργασίας. Επίσης, προβλέπεται η ανάπτυξη ειδικευμένου 

εργατικού δυναμικού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς και της δια βίου 

μάθησης και η βελτίωση της ποιότητας και των επιδόσεων των συστημάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα και η αύξηση της συμμετοχής στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

1.4.5. SME Instrument 

Το πρόγραμμα «Small and Medium Enterprise Instrument» αποτελεί ένα νέο εργαλείο, 

που σχεδιάστηκε για την απευθείας χρηματοδότηση εξαιρετικά καινοτόμων ΜΜΕ. Το 

SME Instrument θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την 

Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» και συνάδει με την έμφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υποστήριξη της καινοτομίας των επιχειρήσεων.  

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 3 δις ευρώ για την επταετία 2014-

2020 και απευθύνεται αποκλειστικά σε ΜΜΕ με σημαντική δυναμική για ανάπτυξη 

καινοτομίας και έντονα χαρακτηριστικά εξωστρέφειας. Σκοπός είναι η χρηματοδότηση 

έργων που στηρίζονται σε καινοτόμες ιδέες, των οποίων η υλοποίηση εκτιμάται ότι θα 

καταλήξει σε προϊόντα ή υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με αυξημένες 

πιθανότητες στον διεθνή ανταγωνισμό (Η Καθημερινή, 2014). 
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1.5. Ανάκαμψη ΜΜΕ στην Ευρώπη 

1.5.1.Κατάταξη κρατών - μελών 

Στην Ετήσια Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

(2014) καταγράφεται ανάκαμψη των ΜΜΕ σε επίπεδα προ κρίσης μόνο στον τομέα της 

προστιθέμενης αξίας και σε μικρότερο βαθμό στον αριθμό των επιχειρήσεων. Όσον 

αφορά την απασχόληση, για το 2013 το ποσοστό ήταν κατά 2.6% μικρότερο από το 

αντίστοιχο του 2008. 

Η καταγεγραμμένη ανάκαμψη των ΜΜΕ δεν παρουσιάζει ομοιομορφία μεταξύ των 

κρατών – μελών, καθώς αποδεικνύεται ότι ορισμένες οικονομίες δεν έχουν 

επανακάμψει επαρκώς από την οικονομική ύφεση. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

κατατάσσει τις χώρες σε πέντε διακριτά γκρουπ, αναφορικά με την αντίδρασή των 

ΜΜΕ της καθεμιάς κατά την τελευταία επταετία σε σχέση με την παραγωγή 

προστιθέμενης αξίας. Στο πρωτοπόρο γκρουπ (“front runner”), χώρες όπως η Αυστρία, 

το Βέλγιο, η Γερμανία, η Εσθονία, η Μάλτα, η Σουηδία και η Σλοβακία κατέγραψαν 

αύξηση στην προστιθέμενη αξία κατά 10% σε σχέση με τα επίπεδα του 2008. Το 

δεύτερο κατά σειρά γκρουπ, περιλαμβάνει την Φινλανδία, την Γαλλία, την Λιθουανία 

το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αυτές τις χώρες σημειώθηκε αύξηση 

της προστιθέμενης αξίας από το 2008, παρόλα αυτά σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά 

του πρώτου γκρουπ (2%-10%). Το τρίτο γκρουπ περιλαμβάνει μόνο την Ολλανδία που 

παρουσίασε σταθερή πορεία κατά την επταετία, ενώ στο τέταρτο γκρουπ, αυτό των 

αδύναμων επιδόσεων, χώρες όπως η Βουλγαρία, η Δανία, η Ιταλία, η Λετονία και η 

Πολωνία παρουσίασαν μείωση στην προστιθέμενη αξία κατά 2% έως 10%. Η τελευταία 

ομάδα είναι αυτή των πολύ αδύναμων επιδόσεων με τις χώρες που χτυπήθηκαν 

περισσότερο από την κρίση να κυριαρχούν. Έτσι, στην Κροατία, την Κύπρο, την 

Τσεχία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ρουμανία, την 

Σλοβενία και την Ισπανία καταγράφηκε μείωση της προστιθέμενης αξίας σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από 10% σε σύγκριση με το 2008. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μάλιστα, 

καταγράφηκε μείωση τόσο στον αριθμό των επιχειρήσεων, όσο και στην απασχόληση 

εργαζομένων στις ΜΜΕ. 

1.5.2. Διακλαδική εικόνα 

Με βάση τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014), στον τομέα των κατασκευών, ο οποίος αντιπροσωπεύει 
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το 11% της συνολικής προστιθέμενης αξίας και το 12% της απασχόλησης των ΜΜΕ, 

υπήρξε μείωση της προστιθέμενης αξίας κατά 21.7% από το 2008, ενώ πτώση 

καταγράφηκε τόσο στην απασχόληση όσο και στον αριθμό επιχειρήσεων (18% και 

10.1% αντίστοιχα). 

Όσον αφορά την μεταποίηση, τα αντίστοιχα ποσοστά μειώθηκαν κατά 2.9% για την 

προστιθέμενη αξία, 9.9% για την απασχόληση και 5.3% για τον αριθμό των 

επιχειρήσεων. Ο συγκεκριμένος κλάδος απασχολεί περισσότερα από 17 εκατ. 

Εργαζομένους, ενώ παράγει το 21% της συνολικής προστιθέμενης αξίας των ΜΜΕ. 

Στον κλάδο της χονδρικής και λιανικής πώλησης καταγράφηκε αύξηση κατά 3.1% στην 

απασχόληση, ενώ ο αριθμός των επιχειρήσεων παρέμεινε σταθερός από το 2008. Στον 

συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 26% του συνολικού εργατικού δυναμικού των 

ΜΜΕ, ενώ η συνεισφορά στην προστιθέμενη αξία ανέρχεται σε 22%. 

Ο κλάδος που ενισχύθηκε περισσότερο στο εν λόγω διάστημα είναι αυτός της παροχής 

υπηρεσιών, με τα ποσοστά να τονώνονται και στους τρεις δείκτες. Πιο συγκεκριμένα, 

αύξηση σημειώθηκε κατά 7% στην προστιθέμενη αξία, κατά 5.4% στην απασχόληση 

και κατά 10.2% στον αριθμό των επιχειρήσεων.  

Τέλος, αρκετά ενισχυμένος παρουσιάζεται ο κλάδος της διαμονής – εστίασης, καθώς 

παρουσίασε αύξηση κατά 10.4% στην προστιθέμενη αξία και κατά 6% στην 

απασχόληση εργαζομένων. 
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2Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΧΩΡΟ 

 

2.1.Κρίσιμα μεγέθη 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του Small Business Act για την Ελλάδα 

(European Commission, 2014) θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στην ελληνική οικονομία, καθώς 

παράγουν το 72% της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, ενώ απασχολούν το 86% του 

εργατικού δυναμικού. 

Ο τομέας των ελληνικών ΜΜΕ στηρίζεται βασικά στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και 

όχι τόσο στις μικρές και τις μεσαίες. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις συνεισφέρουν 

περίπου το 46% της συνολικής προστιθέμενης αξίας που παράγεται από τις ΜΜΕ, ενώ 

οι εργαζόμενοι αυτών των επιχειρήσεων αποτελούν το 64% του συνολικού εργατικού 

δυναμικού των ΜΜΕ (European Commission, 2014). 

 Βάσει της έρευνας, η σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορεί να αποδειχτεί 

και διακλαδικά. Έτσι, στον τομέα της μεταποίησης και παραγωγής οι εργαζόμενοι στις 

ΜΜΕ αποτελούν το 80% του συνόλου του κλάδου, με τα ποσοστά να ανεβαίνουν 

στους τομείς των κατασκευών και του εμπορίου, χονδρικής και λιανικής (95% και 90% 

αντίστοιχα). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ΜΜΕ στην Ελλάδα, που 

συνοψίζονται στην ετήσιά της έκθεση SBA Fact Sheet (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014), ο 

αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανήλθε σε 653.944 με την συντριπτική 

πλειονότητα να αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, στις ΜΜΕ απασχολούνται συνολικά 1.757.129 

εργαζόμενοι, το 55.2% εκ των οποίων δραστηριοποιείται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Συγκρίνοντας τα νούμερα με τον αριθμό των εργαζομένων στις μεγάλες επιχειρήσεις, 

εύκολα καταλαβαίνουμε την μεγάλη σημασία των μικρομεσαίων αναφορικά με την 

απασχόληση, καθώς οι απασχολούμενοι στις μεγάλες επιχειρήσεις δεν ξεπέρασαν 

ανήλθαν σε 290.547 για το 2013. 

Σε όρους προστιθέμενης αξίας, οι ΜΜΕ συνεισέφεραν συνολικά 34 δις ευρώ με τα 

ποσοστά συνεισφοράς να ανέρχονται σε 33.1% για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, 22.5% 
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για τις μικρές επιχειρήσεις και 16.5% για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Το αντίστοιχο 

ποσοστό των μεγάλων επιχειρήσεων ανήλθε σε 27.9% επί του συνολικού ποσοστού της 

παραγόμενης προστιθέμενης αξίας (European Commission, 2014). 

Πίνακας 2.1.: Κρίσιμα μεγέθη ελληνικών ΜΜΕ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014) 

 
Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός εργαζομένων 

Προστιθέμενη 

αξία 

 
Ελλάδα EU-28 Ελλάδα EU-28 Ελλάδα 

EU-

28 

 
Αριθμός % % Αριθμός % % 

Δις 

€ 
% % 

Πολύ 

μικρές 
629.811 96.2 92.4 1.130.794 55.2 29.1 16 33.1 21.6 

Μικρές 21.669 3.3 6.4 398.503 19.5 20.6 11 22.5 18.2 

Μεσαίες 2.464 0.4 1.0 227.832 11.1 17.2 8 16.5 18.3 

MME 653.944 99.9 99.8 1.757.129 85.8 66.9 34 72.1 58.1 

Μεγάλες 423 0.1 0.2 290.547 14.2 33.1 13 27.9 41.9 

Σύνολο 654.367 100 100 2.047.676 100 100 48 100 100 

 

 

2.2. Επιπτώσεις της κρίσης στα κρίσιμα μεγέθη των ΜΜΕ 

Συγκρίνοντας με τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούμενων ετών, διαπιστώνουμε ότι ο 

τομέας έχει υποστεί μείωση και στα τρία βασικά μεγέθη μέτρησης (Κοινωνικοί Εταίροι, 

2014). Έτσι, ο αριθμός των επιχειρήσεων έχει μειωθεί σε 653.944 το 2013 από 727.883 

του 2012, ενώ ο αριθμός των προσληφθέντων ατόμων κατά την ίδια περίοδο μειώθηκε 

κατά 241.324 θέσεις εργασίας. Αποδυνάμωση σημειώθηκε και στην προστιθέμενη αξία, 

η οποία διαμορφώθηκε σε 34 δις ευρώ από 47 δις για το έτος 2012. 

Πίνακας 2.2.: Στοιχεία για τις ελληνικές ΜΜΕ (Κοινωνικοί Εταίροι, 2014) 

Ελλάδα 2010/2011 2012 2013 

Επιχειρήσεις 745.677 727.883 653.944 

Ακαθ. Προστιθέμενη Αξία 55 47 34 

Αριθμός προσληφθέντων ατόμων 2.150.438 1.998.453 1.757.129 
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Το γεγονός έγκειται στην παρατεταμένη ύφεση, την οποία βιώνει η χώρα τα τελευταία 

έξι έτη. Σε σύγκριση με το 2008, η απασχόληση στις ΜΜΕ έχει μειωθεί κατά 630.000 

θέσεις εργασίας (ποσοστό 27%), ενώ ο αριθμός των επιχειρήσεων και η προστιθέμενη 

αξία έχουν μειωθεί κατά 30% από τα μεγέθη του 2008, καθώς το 25% περίπου από τις 

επιχειρήσεις που υπήρχαν το 2008 έχει κλείσει (Κοινωνικοί Εταίροι, 2014). 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του τομέα των κατασκευών, ο οποίος δέχτηκε το 

πιο ισχυρό χτύπημα από την οικονομική κρίση στο εσωτερικό της χώρας. Ο αριθμός 

εργαζομένων του τομέα ανήλθε κατά το 2013 σε 140.000 εργαζομένους από 337.000 

που ήταν το 2008, μια απώλεια της τάξης του 58%. Το παραπάνω αποδεικνύεται και 

από τον ετήσιο αριθμό των οικοδομικών αδειών, ο οποίος παρουσίασε πτώση με 

αυξητικούς ρυθμούς στην τριετία 2010-2012: -11.1% το 2010, -28.5% το 2011 και -

36.7% το 2012. Επιπλέον, ο δείκτης κατασκευών, που καλύπτει τα κτίρια και τα 

δημόσια έργα μειώθηκε κατά 29.2% το 2010, 28.1% το 2011, 26.1% το 2012 και 19% 

το 2013.  

Οι ΜΜΕ χτυπήθηκαν, όμως, και στον κλάδο της μεταποίησης, όπου συνολικά κατά την 

περίοδο 2008 – 2012, ο αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε κατά 20% με την 

προστιθέμενη αξία να καταγράφει πτώση της τάξης του 10%. Συρρίκνωση των μεγεθών 

σημειώθηκε και στον τομέα του εμπορίου, καθώς η απασχόληση την περίοδο 2008 – 

2014 υποχώρησε κατά 23.8%, ενώ χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι 

περίπου 130.000 εμπορικές ΜΜΕ έκλεισαν από το 2008 (Κοινωνικοί Εταίροι, 2014). 

 

2.3. Σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελληνική οικονομία 

Παρόλο το χτύπημα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η συμβολή τους στην 

οικονομία της χώρας παραμένει σημαντική. Αυτό δεν συνάγεται μόνο από τα στοιχεία 

που αναφέρθηκαν παραπάνω και έχουν να κάνουν με την συνολική απασχόληση και 

την συνεισφορά τους στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας. 

Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της GPO για λογαριασμό της Εθνικής 

Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπόριο (2013), το 86.8% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι ο 

μεγάλος αριθμός των ΜΜΕ στην Ελλάδα λειτουργεί προς όφελος της οικονομίας, ενώ 

το 89.4% του δείγματος κρίνει ότι ο βαθμός της σημασίας των ΜΜΕ για την ανάπτυξη 

της οικονομίας είναι μεγάλος ή αρκετά μεγάλος. 
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2.4. Αξιολόγηση της Ελλάδος βάσει των Αρχών SBA 

Όπως αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, η Small Business Act αποτελεί το πλαίσιο 

στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για τον λόγο αυτό και σε ετήσια βάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει τις αντίστοιχες 

μελέτες που αναλύουν τις ΜΜΕ σε επίπεδο Ευρωζώνης, καθώς και τις αξιολογήσεις 

κάθε χώρας σε σχέση με την εφαρμογή των 10 βασικών Αρχών. 

 

Διάγραμμα 2.1.: Αρνητικές και θετικές αποκλίσεις ανά Αρχή SBA (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014) 

 

Σύμφωνα με το SBA Fact Sheet για την Ελλάδα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014), η 

εφαρμογή του προγράμματος και των Αρχών του στο εσωτερικό της χώρας παραμένει 

ασθενής, καθώς δεν υπάρχει ούτε ένας τομέας στον οποίο η επίδοση της χώρας να είναι 

μεγαλύτερη από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ειδικότερα, οι τομείς στους οποίους η 

εφαρμογή του προγράμματος παρουσιάζει τις μεγαλύτερες αποκλίσεις είναι η παροχή 

δεύτερης ευκαιρίας, η πρόσβαση στην χρηματοδότηση και η διεθνοποίηση των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
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Διάγραμμα 2.2.: Πρόοδος και επίδοση της Ελλάδας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014) 

 

2.4.1. Επιχειρηματικότητα 

Στην Αρχή της Επιχειρηματικότητας η επίδοση της Ελλάδος βρίσκεται κοντά στον 

μέσο όρο της Ε.Ε. Ο πιο προβληματικός δείκτης είναι της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας αρχικού σταδίου, το ποσοστό του οποίου ανήλθε σε 3% έναντι 6% 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα επίπεδα επιχειρηματικότητας της χώρας παραμένουν σε 

υψηλά επίπεδα αποδεικνύοντας τα ισχυρά ποσοστά ύπαρξης πολύ μικρών, κυρίως, 

επιχειρήσεων με τους Έλληνες να έχουν διπλάσιες πιθανότητες αυτοαπασχόλησης από 

τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.  

Με στόχο την στήριξη των ΜΜΕ με βάση την αρχή της επιχειρηματικότητας, η Ελλάδα 

προχώρησε στις εξής κινήσεις – προγράμματα: 

 Πρόγραμμα στήριξης γυναικείας επιχειρηματικότητας με προϋπολογισμό 29.6 

εκατ. Ευρώ και στόχο την δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών για άνεργες ή 

δυνάμει άνεργες γυναίκες 

 Πρόγραμμα «Νεανική Επιχειρηματικότητα 2013» με προϋπολογισμό 663 εκατ. 

Ευρώ και στόχο την βοήθεια νεαρών μη εργαζόμενων ατόμων στην δημιουργία 

καινοτόμων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα καλύπτει τόσο την σύσταση όσο και 

την λειτουργία της επιχείρησης και αφορά 7000 νέους ηλικίας από 18 έως 35 

ετών 
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2.4.2. Παροχή δεύτερης ευκαιρίας 

Η επίδοση στον τομέα της «δεύτερης ευκαιρίας» μειώθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα του 

ευρωπαϊκού μέσου όρου. Κύρια αιτία αποτελεί η αύξηση του χρόνου που απαιτείται για 

την τακτοποίηση μιας αφερεγγυότητας από έναν χρόνο σε 3,5 χρόνια, νούμερο 

διπλάσιο του ευρωπαϊκού. Ο βαθμός φόβου για αποτυχία βελτιώθηκε από το 2012 

καθώς ανήλθε σε 49% από 61% του προηγούμενου έτους. Βέβαια, το ποσοστό της Ε.Ε. 

συνεχίζει να είναι χαμηλότερο του ελληνικού (40%), γεγονός που αποδεικνύει το 

αβέβαιο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις. Παρόλα 

αυτά, η κρίση έχει συνδράμει θετικά όσον αφορά τις αντιλήψεις της κοινωνίας σχετικά 

με την δεύτερη ευκαιρία για τους επιχειρηματίες. Έτσι, ο βαθμός υποστήριξης και 

κατανόησης των πολιτών στους επιχειρηματίες που προσπαθούν να ξεκινήσουν μια 

καινούργια επιχείρηση ενώ έχει προηγηθεί μια αποτυχημένη προσπάθεια είναι ο 

μεγαλύτερος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2.4.3. Ανταπόκριση της δημόσιας διοίκησης  

Οι δείκτες μέτρησης του βαθμού κατά τον οποίο η δημόσια διοίκηση συμπεριφέρεται 

υποστηρικτικά προς τις επιχειρήσεις αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα υστερεί, σε γενικές 

γραμμές, από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ειδικότερα, το 99% των Ελλήνων επιχειρηματιών 

συμφωνεί ότι οι συχνές αλλαγές στην νομοθεσία και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές 

αποτελούν ένα από τα κύρια προβλήματα στις δραστηριότητές τους, ενώ το 94% 

χαρακτηρίζει το διοικητικό περιβάλλον ως ιδιαίτερα πολύπλοκο. Σημειωτέον, ότι τα 

αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρώπη ανέρχονται σε 70% και 63% αντίστοιχα.  

Παρόλα αυτά, υπάρχουν δείκτες που έχουν σημειώσει πρόοδο κατά την περίοδο της 

κρίσης. Όπως σημειώνεται στην Έκθεση, για την σύσταση μιας εταιρίας απαιτείται, 

πλέον, λιγότερος χρόνος και μικρότερο κόστος σε σύγκριση με τα προ κρίσης επίπεδα. 

Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι για την έναρξη μιας επιχείρησης ο απαιτούμενος χρόνος 

μειώθηκε σε λιγότερο από δυο μέρες από 30 που ήταν το 2008, ενώ το κόστος για 

έναρξης start-ups συρρικνώθηκε σε € 116.00 από € 1366.00 που απαιτούνταν το 2008. 

Το ίδιο ισχύει και για τον ετήσιο αριθμό πληρωμών φορολογίας και τον χρόνο για την 

μεταβίβαση περιουσίας.  

Οι δείκτες που παρουσιάζουν προβληματική συμπεριφορά, ρίχνοντας την επίδοση της 

Ελλάδας κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε., είναι οι δαπάνες για την μεταβίβαση 

περιουσιακών στοιχείων (11.8% της αξίας των περιουσιακών στοιχείων με τον 
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Ευρωπαϊκό μέσο όρο να ανέρχεται σε 4.6%), καθώς και το κόστος έναρξης μιας 

επιχείρησης (€ 910.00 σε σύγκριση με € 343.00 στην Ε.Ε.) και το ελάχιστο καταβλητέο 

κεφάλαιο. 

Οι πολιτικές στήριξης που ακολουθήθηκαν με βάση την συγκεκριμένη Αρχή είναι 

κυρίως ο Ν.4262/14 με θέμα την απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση 

οικονομικών δραστηριοτήτων. Το εν λόγω πλαίσιο εισάγει τόσο οριζόντιες 

παρεμβάσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης συμπεριλαμβάνοντας τα εμπλεκόμενα 

υπουργεία και τους λοιπούς δημόσιους φορείς, όσο και κάθετες παρεμβάσεις που 

σχετίζονται με συγκεκριμένους τομείς, όπως η μεταποίηση, ο τουρισμός, κ.α. Με τον 

νέο νόμο, περιορίζεται ο βαθμός δημοσίου ελέγχου μέσω της μεταφοράς από το 

δημόσιο σε ιδιώτες ορισμένων αρμοδιοτήτων, όπως ο έλεγχος των εγγράφων για την 

έναρξη και λειτουργία των επιχειρήσεων. 

Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκονται και τα σχέδια του Υπουργείου Ανάπτυξης με χρονικό 

ορίζοντα τον Ιούνιο του 2015, που περιλαμβάνουν την κατάργηση του 70% των 

απαιτούμενων διαδικασιών για τις αδειοδοτήσεις έναρξης και λειτουργίας των 

επιχειρήσεων (ΔΟΛ, 2014). Με την αρωγή της Παγκόσμιας Τράπεζας, το Υπουργείο 

μελετά μια πρωτοποριακή μέθοδο εφαρμογής στατικής απεικόνισης των δεδομένων 

κινδύνου για την κοινωνία σε τρεις κατηγορίες: 

 Η πρώτη κατηγορία, που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της οικονομικής 

δραστηριότητας (70%), και δεν θα χρειάζεται καμία αδειοδότηση 

 Η δεύτερη κατηγορία, που αναπαριστά το 20% της οικονομικής δραστηριότητας 

θα μπορεί να αδειοδοτείται, να καταθέτει φάκελο και να ελέγχεται 

δειγματοληπτικά 

 Η τρίτη κατηγορία (10%), που αποτελεί και την μόνη κατηγορία για την οποία 

θα εξακολουθεί να απαιτείται η προκαταβολική αδειοδότηση 

2.4.4. Κρατική ενίσχυση και δημόσιες συμβάσεις 

Η επίδοση της Ελλάδος, συνολικά, είναι ευθυγραμμισμένη με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 

καθώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δείχνουν να συμμετέχουν περισσότερο από τις 

αντίστοιχες της Ε.Ε. σε δημόσιους διαγωνισμούς. Ακόμη, οι ελληνικές ΜΜΕ 

απαρτίζουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής αξίας των δημοσίων συμβολαίων 

έναντι των ευρωπαϊκών. Έτσι, το ποσοστό στην Ελλάδα αγγίζει το 78% με τον μέσο 

όρο της Ευρώπης να φθάνει μόλις στο 29%.  
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Παρόλα αυτά, σημειώνονται και σημαντικά προβλήματα στην εφαρμογή της παραπάνω 

Αρχής. Οι εταιρίες που καταφέρνουν να συνάψουν συμφωνίες μέσω δημόσιων 

διαγωνισμών, έχουν να αντιμετωπίσουν τριπλάσιο διάστημα από το μέσο ευρωπαϊκό 

για να αποπληρωθούν (περίπου 109 ημέρες σε σύγκριση με 28). Παράλληλα, τα 

δημόσια οικονομικά που έχουν «σφίξει» κατά την διάρκεια της κρίσης, έχουν 

αναγκάσει το κράτος να χρησιμοποιήσει την καθυστέρηση πληρωμών στους ιδιώτες 

προμηθευτές υπηρεσιών ως μέσο επίλυσης των οικονομικών προβλημάτων. Έτσι, ο 

συγκεκριμένος δείκτης αποπληρωμής κατέληξε να έχει διπλασιαστεί στις 109 ημέρες 

για το έτος 2013 από τις 56 που ήταν το 2007. Τέλος, οι ελληνικές ΜΜΕ έχουν μείνει 

πίσω από τις ευρωπαϊκές όσον αφορά την αποστολή προσφορών και την συμμετοχή σε 

διαγωνισμούς με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. 

Όσον αφορά τις καλές πρακτικές που ακολουθήθηκαν από το ελληνικό κράτος, 

συνοψίζονται στους νόμους 4155/2013 και 4013/2011. Με τούτα τα νομοθετήματα, οι 

κρατικές προμήθειες αγαθών, υπηρεσιών και εργασιών με υπολογισμένη αξία ανώτερη 

των € 60.000 γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Προμηθέας». Επίσης, ένα 

ακόμη βήμα προς την διαφάνεια αναφορικά με τους δημόσιους διαγωνισμούς αποτελεί 

η δημοσιοποίηση, μέσω της ίδιας πλατφόρμας, όλων των δημόσιων διαγωνισμών με 

αξία ίση ή μεγαλύτερη των € 1.000 

2.4.5. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση 

Ευρισκόμενη παλαιόθεν κατά πολύ κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε., η επίδοση της 

Ελλάδας σε αυτόν τον τομέα πολιτικής παρουσίασε σημάδια περαιτέρω επιδείνωσης. 

Από όλους τους δείκτες που λαμβάνονται υπόψη, μόνο δυο συμβαδίζουν με τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο και έχουν να κάνουν με την διαθεσιμότητα στοιχείων σχετικά με 

τις πιστώσεις και την διαφορά των επιτοκίων μεταξύ μικρών και μεγάλων δανείων. 

Από τους επιμέρους δείκτες, στους οποίους η Ελλάδα υπολείπεται των αντίστοιχων 

ευρωπαϊκών επιπέδων, συμπεραίνονται τα εξής : 

 Οι τράπεζες είναι εξαιρετικά απρόθυμες σχετικά με την δανειοδότηση των 

επιχειρήσεων, λόγω της χρηματοδοτικής στενότητας που παρατηρείται 

 Το ποσοστό των αιτήσεων των ΜΜΕ για δανειοδότηση που τελικά 

απορρίπτονται είναι πολύ υψηλό 

 Το ποσοστό των πληρωμών που χάθηκαν είναι διπλάσιο του ευρωπαϊκού (5.9% 

έναντι 3%) 
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 Ο απαιτούμενος συνολικός χρόνος για την καταβολή των πληρωμών είναι, 

επίσης, διπλάσιος 

 Η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα 

από τα μέσα ευρωπαϊκά 

2.4.6. Ενιαία αγορά 

Η επίδοση των ελληνικών ΜΜΕ στον τομέα του εμπορίου εντός της ενιαίας αγοράς 

υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Παρόλα αυτά, η αναλογία των ΜΜΕ στον 

τομέα της μεταποίησης που εξάγουν ή εισάγουν από άλλα κράτη της Ε.Ε. 

διπλασιάστηκε από το 2010 έως το 2011. Οι συνθήκες για εμπόριο στην ενιαία αγορά 

έχουν, επίσης, βελτιωθεί, καθώς ο μέσος χρόνος που χρειάζεται η χώρα για να 

μεταφέρει μια νομοθεσία της ενιαίας αγοράς και να την εντάξει στα εγχώρια δεδομένα, 

έχει μειωθεί από έναν χρόνο σε τέσσερις μήνες.  

Από την άλλη πλευρά, οι ΜΜΕ της Ελλάδας βρίσκουν δυσκολίες στην ολοκληρωτική 

αξιοποίηση της ενιαίας αγοράς, μιας και έχουν υποτετραπλάσιες πιθανότητες να 

εξάγουν εντός της ΕΕ και πέντε φορές λιγότερες πιθανότητες να εισάγουν από τα 

υπόλοιπα μέλη της Ένωσης. Σύμφωνα με την ΓΣΕΒΕΕ και τους λοιπούς κοινωνικούς 

εταίρους (2014), αυτό συμβαίνει εξαιτίας της περιφερειακής γεωγραφικής θέσης της 

χώρας, η οποία περιορίζει τις δραστηριότητες εισαγωγών/εξαγωγών στις γειτονικές 

οικονομίες, οι οποίες μαστίζονται και οι ίδιες από την οικονομική ύφεση. 

2.4.7. Δεξιότητες και καινοτομία 

Εξαιτίας της εκτεταμένης οικονομικής ύφεσης, οι ελληνικές επιχειρήσεις 

δυσκολεύονται στις επενδύσεις με άξονα την καινοτομία. Αναφορικά με πρωτότυπους 

τρόπους που χρησιμοποιούνται για την δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων, 

αποδεικνύεται ότι οι εταιρίες των λοιπών κρατών-μελών υπερτερούν, παρόλη την 

ανεπαίσθητη αύξηση των ελληνικών εταιριών που δρουν με ηλεκτρονικά μέσα (π.χ. 

ηλεκτρονικό εμπόριο). Το συμπέρασμα εντείνεται αν το εξετάσουμε από την σκοπιά 

του ποσοστού των κερδών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου στην Ελλάδα είναι 1.6% 

με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να υπερτερεί με 14%. 

Σημαντικό κενό παρατηρείται και όσον αφορά την ενδυνάμωση του ανθρώπινου 

δυναμικού των ελληνικών εταιριών, καθώς οι ελληνικές ΜΜΕ έχουν πολύ λιγότερες 

πιθανότητες από τις αντίστοιχες της ΕΕ να καταρτίσουν τους εργαζομένους τους, ενώ 
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και οι εργαζόμενοι παρουσιάζουν κατά πολύ μικρότερες πιθανότητες από τους 

ευρωπαίους συναδέλφους τους στη συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση. 

Σημαντική βοήθεια για την προώθηση της καινοτομίας αποτέλεσε το Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης και Βιομηχανικής Έρευνας (ΠΑΒΕΤ) 2013 με προϋπολογισμό 29 εκατ. 

ευρώ, που υλοποιήθηκε μέσω του ΕΣΠΑ και αφορούσε επιχορηγήσεις για ενίσχυση 

επιχειρήσεων σε οκτώ παραγωγικούς τομείς προτεραιότητας (Υπουργείο Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας, 2013). Στις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος 

περιλήφθηκαν όσες σχετίζονταν με το προσωπικό, τα όργανα και τον εξοπλισμό, την 

αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας, την έρευνα επί συμβάσεις, τα αναλώσιμα και τα 

λοιπά έξοδα και την κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

Ακόμη, ο νέος Επενδυτικός Νόμος (Ν.4146/2013) παρέχει κίνητρα, όπως εγγυήσεις, 

μακροχρόνιες μισθώσεις και φοροαπαλλαγές, με στόχο την προώθηση της καινοτομίας 

κυρίως σε νέους επιχειρηματίες και «πράσινα» προϊόντα/υπηρεσίες. Στα ίδια πλαίσια 

κινείται και ο Ν.4172/2013 με την παρακράτηση των εξόδων των εταιριών σε Έρευνα 

και Ανάπτυξη σε ποσοστό 30% από συνολικά ακαθάριστα έσοδα. 

2.4.8. Περιβάλλον 

Από την έρευνα συνάγεται, ότι οι ελληνικές ΜΜΕ εξειδικεύονται σε μεγαλύτερο 

ποσοστό από τις ευρωπαϊκές στην παραγωγή «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών 

(26% έναντι 22%). Ακόμη, το ποσοστό των εγχώριων επιχειρήσεων που έχει λάβει 

κρατική υποστήριξη σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων υπερκερνά το 

ευρωπαϊκό ποσοστό κατά 27%. Παρόλα αυτά, οι ΜΜΕ δεν εκμεταλλεύονται τις 

αυξημένες πιθανότητες που έχουν για είσοδο και εξειδίκευση σε «πράσινες» αγορές, 

αφού ο αριθμός των εταιριών που επενδύουν στους παραπάνω τομείς δεν παρουσιάζει 

αύξηση. 

2.4.9. Διεθνοποίηση 

Αισθητά χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο βρίσκεται η επίδοση της Ελλάδος 

όσον αφορά την στήριξη της συγκεκριμένης αρχής. Οι ΜΜΕ της χώρας συναντούν 

σοβαρά προβλήματα στο εμπόριο με χώρες εκτός της Ε.Ε. Ενδεχομένως κάποιοι 

δείκτες να παρουσιάζουν βελτίωση τα τελευταία χρόνια, παρόλα αυτά το κύριο αίτιο 

των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στις εξαγωγές τους εκτός Ε.Ε. είναι ο 

χρόνος που απαιτείται για τις διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών. Πιο συγκεκριμένα, 

για τις εισαγωγές το απαιτούμενο χρονικό διάστημα είναι 15 ημέρες και για τις 
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εξαγωγές αυξάνεται σε 19 ημέρες, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ανέρχεται σε 11 

ημέρες και στις δυο περιπτώσεις. 

Για την τόνωση της διεθνοποίησης των ελληνικών ΜΜΕ δημιουργήθηκε τον Απρίλιο 

του 2014 το «Enterprise Greece», που αποτελεί το επίσημο πρακτορείο 

επιχειρηματικότητας και βρίσκεται υπό την επιτήρηση του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επιχειρηματικότητας. Το πρακτορείο έχει ως στόχους την προώθηση των επενδύσεων 

στην Ελλάδα και των εξαγωγών της χώρας και την δημιουργία ενός πιο ελκυστικού 

προφίλ της χώρας στους ξένους επενδυτές. Το κυριότερο πλεονέκτημα του οργανισμού 

είναι ο στενή συνεργασία και ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ των υπουργείων αλλά 

και των ιδιωτικών εταιριών και η αποτελεσματική δικτύωση των ενδιαφερόμενων 

μερών στο εξωτερικό. 

 

2.5. Προβλήματα και τομείς εστίασης των ελληνικών ΜΜΕ 

2.5.1. Επιχειρηματικότητα 

Στην έρευνα για την Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, που διεξήχθη από τον ΙΟΒΕ σε 

συνεργασία με το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας (Παρατηρητήριο 

Επιχειρηματικότητας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, 2012), 

γίνεται εμφανής ο αντίκτυπος της οικονομικής ύφεσης στους δείκτες 

επιχειρηματικότητας. 

Ο δείκτης επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων αντικατοπτρίζει το ποσοστό του 

πληθυσμού που βρίσκεται σε φάση εκκίνησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, ο σχετικός δείκτης για την Ελλάδα για το 2012 ήταν 6.5%, 

καταγράφοντας πτώση 1.5% από τον αντίστοιχο του 2011, κυρίως λόγω του δυσμενούς 

οικονομικού περιβάλλοντος. Όπως αποδεικνύεται από το επόμενο γράφημα και με 

εξαίρεση το 2011, ο δείκτης παρουσιάζει σταθερή πτώση από το 2009 και πλέον, από 

τις απαρχές δηλαδή της οικονομικής κρίσης. 
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Διάγραμμα 2.3.: Εξέλιξη επιχειρηματικότητας αρχικού σταδίου ως % του πληθυσμού  

(Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM, 2012) 

 

Όπως αναφέρεται στην έρευνα, οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που διαβλέπουν ή όχι οι 

πολίτες για το επόμενο εξάμηνο αποτελούν έναν από τους δείκτες προώθησης ή 

παρεμπόδισης της εμφάνισης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ο συγκεκριμένος 

δείκτης μειώθηκε δραματικά κατά την τριετία 2009 – 2011 φανερώνοντας απτά την 

δυσχερή θέση της ελληνικής οικονομίας. Μολαταύτα, το 2012 είχαμε ανάκαμψη του 

δείκτη από τα επίπεδα του 2011, καθώς οι Έλληνες έβλεπαν επιχειρηματικές ευκαιρίες 

για το επόμενο εξάμηνο σε ποσοστό 12.9% από 10.9% το 2011. 

 

Διάγραμμα 2.4.: Επιχειρηματικές ευκαιρίες για το επόμενο εξάμηνο 

 (Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM, 2012) 

 

Ένας ακόμη πολιτισμικός παράγοντας που επηρεάζει την εμφάνιση της 

επιχειρηματικότητας είναι το κατά πόσο οι Έλληνες θεωρούν ότι η είσοδος στον 

επιχειρηματικό στίβο αποτελεί μια καλή επιλογή σταδιοδρομίας, ικανή να τους 

αποφέρει υψηλότερο εισόδημα, επαγγελματική ασφάλεια και ανεξαρτησία.  
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Διάγραμμα 2.5.: Επιχειρηματικότητα ως καλή επιλογή σταδιοδρομίας (σε % πληθυσμού)  

(Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM, 2012) 

 

Η πτωτική τάση που καταγράφεται από το 2009 και πλέον αποτελεί φυσικό 

επακόλουθο της προβληματικής οικονομίας και του αβέβαιου επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, το οποίο επηρεάζει και τους πολίτες οι οποίοι φυσιολογικά, μάλλον, δεν 

αντιμετωπίζουν την επιχειρηματικότητα ως λύση των επαγγελματικών τους ζητημάτων 

όπως συνέβαινε στα προηγούμενα χρόνια.  

Τέλος, καίριο ρόλο στα ποσοστά επιχειρηματικότητας παίζει ο παράγοντας που έχει να 

κάνει με τον φόβο αποτυχίας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Στη χώρα μας 

παρατηρείται μια συνεχόμενη αύξηση από το 2010 και έπειτα, με το ποσοστό να 

κορυφώνεται για το 2012 (περισσότερο από 70%). Ο εν λόγω παράγοντας κρίνεται ως 

εξαιρετικά σημαντικός, κυρίως, λόγω της κουλτούρας της ελληνικής κοινωνίας σχετικά 

με την δεύτερη ευκαιρία. Τόσο οι οικονομικές συνθήκες που καθιστούν δύσκολη την 

θετική σταδιοδρομία μιας επιχείρησης, όσο και το γεγονός ότι ένας επιχειρηματίας που 

έχει αποτύχει σε κάποια πρότερη δραστηριότητα δεν πρόκειται να υποστηριχθεί 

σημαντικά από την κοινωνία, επιδρούν αρνητικά στην εμφάνιση της 

επιχειρηματικότητας. 
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Διάγραμμα 2.6.: Φόβος αποτυχίας επιχειρηματικής δραστηριότητας (σε % πληθυσμού)  

(Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM, 2012) 

 

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Αθηνών (2011), τα κυριότερα προβλήματα της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα 

συνοψίζονται ως εξής: 

 Οι συνεχείς αλλαγές και η έλλειψη σταθερότητας στο φορολογικό, εργασιακό 

και ασφαλιστικό καθεστώς 

 Η ψυχολογία της αγοράς 

 Το ύψος των φορολογικών συντελεστών και των άλλων τελών που 

διαμορφώνουν το κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης 

 Η γραφειοκρατία στις συναλλαγές με το Δημόσιο 

 Η αδυναμία πάταξης του παραεμπορίου και της παραοικονομίας 

 Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών 

 Η δυσκολία πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα για χρηματοδότηση 

 Η δυσκολία πρόσβασης στα τοπικά, εθνικά και κοινοτικά προγράμματα 

 Η μείωση της αγοραστικής δύναμης της αγοράς εξαιτίας της μείωσης μισθών 

και συντάξεων 

 Ο μεγάλος Δημόσιος τομέας 

 Η καθυστέρηση στις αποκρατικοποιήσεις και στο άνοιγμα των επαγγελμάτων 

2.5.2. Ανταγωνιστικότητα 

Όπως συνάγεται από την ετήσια έρευνα του World Economic Forum για το 2014, ο 

σύνθετος δείκτης της Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας για την Ελλάδα διαμορφώθηκε 
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σε 4.04 (σε κλίμακα 1-7, με το 1 να αντιπροσωπεύει το λιγότερο επιθυμητό 

αποτέλεσμα), κατατάσσοντάς την στην 81η θέση μεταξύ των 144 υπό μελέτη χωρών. 

Ο δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας υπολογίζεται βάσει της επίδοσης κάθε 

χώρας σε 12 επιμέρους τομείς. Η χώρα μας δείχνει να συμβαδίζει με τις προηγμένες 

οικονομίες στους τομείς των υποδομών (36η θέση), της παροχής υγείας και 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (41η θέση), της ανώτατης εκπαίδευσης (44η θέση) και της 

τεχνολογικής ετοιμότητας (39η θέση).  

Αντιθέτως, υπολείπεται ξεκάθαρα στους τομείς του μακροοικονομικού περιβάλλοντος 

(135η θέση), στην ανάπτυξη χρηματοπιστωτικών αγορών (130η θέση) και στην 

αποδοτικότητα του εργατικού δυναμικού (118η θέση).  

 

Διάγραμμα 2.7.: Επιδόσεις της Ελλάδας στις 12 «κολώνες» ανταγωνιστικότητας  

(Πηγή: World Economic Forum, 2014) 

 

Ακόμη, στην μελέτη του WEF καταγράφονται, κατά σειρά προτεραιότητας, οι πιο 

προβληματικοί παράγοντες των ελληνικών επιχειρήσεων: 

1. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση (22.4) 

2. Μη αποδοτική κρατική γραφειοκρατία (19.8) 

3. Φορολογικοί κανονισμοί (16.4) 

4. Πολιτική αστάθεια (14.2) 

5. Φορολογικοί συντελεστές (9.4) 

6. Διαφθορά (4.3) 
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2.5.3.Πρόσβαση στη χρηματοδότηση 

Η πρόσβαση των ελληνικών μικρομεσαίων εταιριών στην χρηματοδότηση 

συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο μείζονα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο 

επιχειρηματίας. Σύμφωνα με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και 

Επιχειρηματικότητας, η χρηματοδότηση και η ρευστότητα είναι το πρώτο από τα επτά 

μεγαλύτερα εμπόδια που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές ΜΜΕ (ΕΣΕΕ, 2013). 

Στο ίδιο μήκος κύματος και η έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου 

σημειώνεται ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην 

χρηματοδότηση σε ποσοστό 32%. Το ποσοστό αυτό, μάλιστα, είναι το μεγαλύτερο 

μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε (ΕΚΤ, 2014). Σύμφωνα με την μελέτη της ΕΚΤ 

για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2014), οι 

ελληνικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζουν πολύ «πιεστική» την πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση. 

 

Διάγραμμα 2.8.: «Πίεση» της πρόσβασης στη χρηματοδότηση όπως την αντιλαμβάνονται οι ΜΜΕ στην ΕΕ  

(Πηγή: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2014) 

Το ίδιο επισημαίνει και η Eurostat (144/2011, 2011), μέσω της ανάλυσης των 

ποσοστών των επιτυχημένων και αποτυχημένων αιτήσεων για δάνεια από τις ΜΜΕ. 

Έτσι, ενώ το 2007 οι αιτήσεις έγιναν δεκτές από την τράπεζα σε ποσοστό 87.6%, το 

2010 η εικόνα άλλαξε δραματικά, καθώς από το σύνολο των αιτήσεων αυτές που 

εγκρίθηκαν πλήρως αποτέλεσαν το 59.6%. Από τις υπόλοιπες, οι μερικώς αποδεκτές 

αποτέλεσαν το 29.6% (έναντι 11.7% το 2007), ενώ απορρίφθηκε το 10.8% (έναντι 0.7% 

το 2007). Αιτία αποτελεί η εξυπηρέτηση των δανείων, καθώς όπως σημειώνει η 
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Τράπεζα της Ελλάδος (2014), η αποπληρωμή των δανείων κρίνεται προβληματική για 

τα 2/3 των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Τέλος, σύμφωνα με στοιχεία του Δείκτη Πρόσβασης Κεφαλαίου (Capital Access Index 

– CAI), που δημοσιεύθηκαν το 2010, η Ελλάδα για το 2009 κατετάγη στην 41η θέση σε 

σύνολο 122 χωρών ως προς την δυνατότητα των επιχειρηματιών της να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε κεφάλαια (Barth κ.α., 2010).  

2.5.4. Γραφειοκρατία 

Στην ετήσια έκθεση «Doing Business», η Παγκόσμια Τράπεζα κατατάσσει τις χώρες 

βάσει της ευκολίας/δυσκολίας στην δημιουργία επιχειρήσεων. Για το 2015, η έκθεση 

κατατάσσει την Ελλάδα στην 70η θέση μεταξύ των 189 κρατών που μελετούνται 

(Παγκόσμια Τράπεζα, 2014). 

Σύμφωνα με την μελέτη, η Ελλάδα παρουσίασε πρόοδο στην ελαχιστοποίηση του 

χρόνου που απαιτείται για την σύσταση μιας εταιρίας, καταλαμβάνοντας την 52η θέση. 

Όπως σημειώνεται, για την έναρξη μιας επιχείρησης απαιτούνται 5 διαδικασίες και 13 

συνολικά ημέρες, ενώ ο στόχος παραμένει η σύσταση να διεκπεραιώνεται με μια 

διαδικασία κατά την διάρκεια μιας μόνο ημέρας. 

Ένας προβληματικός τομέας της χώρας, στον οποίο όμως καταγράφηκε πρόοδος αφορά 

την μεταβίβαση περιουσίας (116η θέση), για την οποία απαιτούνται 10 διαδικασίες και 

20 ημέρες για την ολοκλήρωση. Παρόλα αυτά, κινήσεις όπως η μείωση του φόρου 

μεταβίβασης και η μη απαίτηση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας βοήθησαν 

στην αναβάθμιση της κατάταξης της χώρας. 

2.5.5.Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του SBA Fact Sheet for Greece (European Commission, 2014), 

η Ελλάδα υστερεί σε γενικές γραμμές αναφορικά με την στήριξη των επιχειρήσεων σε 

ό, τι έχει να κάνει με την εξωστρέφεια. Κύριο αίτιο αποτελεί ο συνολικός χρόνος για τις 

εισαγωγές και τις εξαγωγές, που ανέρχεται σε 15 και 19 ημέρες αντίστοιχα. 

Παρόλα αυτά, έρευνα της Εθνικής Τράπεζας σημειώνει ότι οι ΜΜΕ στην Ελλάδα 

συνεισφέρουν μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές (35% 

έναντι 24%), ενώ οι έντονα εξωστρεφείς ΜΜΕ αποτελούν μεγαλύτερο κομμάτι στην 

Ελλάδα σε σχέση με την Ευρώπη (23% έναντι 18%) (ΕΤΕ, 2013). 
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Όπως αναφέρεται στην έρευνα, σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα της 

διεθνοποίησης αποτελεί το μέγεθος της επιχείρησης, καθώς το 42% των μεσαίων 

επιχειρήσεων εξάγουν έναντι μόλις 17% των μικρών. Το πλεονέκτημα των 

μεγαλύτερων επιχειρήσεων γίνεται εμφανές και στον τρόπο προσέγγισης των αγορών 

του εξωτερικού. Έτσι, οι μεσαίες επιχειρήσεις προσεγγίζουν τις αγορές μέσω 

εμπορικών αντιπροσώπων και εισαγωγέων, με τις μικρές να έχουν ως κύριο τρόπο 

πωλήσεων το διαδίκτυο, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αδυναμία πρόσβασης σε 

άλλα κανάλια διανομής. 

Μεγαλύτερη έμφαση θα μπορούσε να δοθεί από τις επιχειρήσεις στις πωλήσεις μέσω 

συνεταιρισμών/clusters, οι οποίες θα μπορούσαν να ενισχύσουν σημαντικά την 

προώθηση προϊόντων, αλλά χρησιμοποιούνται μόλις από το 6% των εξωστρεφών 

ΜΜΕ. 

Όπως σημειώνεται στην έρευνα της ΕΤΕ, η εξωστρέφεια ενισχύεται κυρίως από 

ενδογενείς παράγοντες, όπως η ποιότητα του προϊόντος, η ικανότητα των στελεχών και 

το χαμηλό κόστος. Αντίθετα, οι παράγοντες που δρουν επιβαρυντικά είναι εξωγενείς 

και σχετίζονται με την γραφειοκρατία, την πρόσβαση σε ειδικές χρηματοδοτήσεις και 

τα τελωνεία. 

Σε ό,τι αφορά τις δυνητικά εξωστρεφείς ΜΜΕ (16% του τομέα), το βασικό εμπόδιο που 

αντιμετωπίζουν είναι η έλλειψη ενημέρωσης είτε για τις αγορές είτε για τις 

απαιτούμενες διαδικασίες. Ειδικότερα, για τις μεσαίες δυνητικά εξωστρεφείς 

επιχειρήσεις σημαντικά εμπόδια αποτελούν η έλλειψη πρόσβασης σε δίκτυα 

προώθησης, η αβεβαιότητα των αγορών του εξωτερικού και η ανεπαρκής πρόσβαση σε 

ειδικές χρηματοδοτήσεις εξαγωγών. Για τις μικρές δυνητικά εξωστρεφείς εταιρίες, τα 

προβλήματα είναι κυρίως η γραφειοκρατία και η ανεπαρκής στήριξη από κρατικούς 

φορείς (ΕΤΕ, 2013). 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΜΕ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΚΡΙΣΗΣ 

3.1.Το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον σε δεδομένα κρίσης 

Υπό την σημερινή πραγματικότητα της οικονομικής ύφεσης, έχουν επέλθει σημαντικές 

διαφοροποιήσεις στις δυνάμεις της αγοράς, τόσο στην ζήτηση όσο και στην προσφορά. 

Σε αυτό το περιβάλλον της πολιτικής αστάθειας και της οικονομικής αβεβαιότητας οι 

ΜΜΕ καλούνται κατά πρώτον να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους και έπειτα να 

ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους στο καινούργιο περιβάλλον που 

δημιουργείται. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, άλλωστε, είναι αυτές που απειλούνται 

περισσότερο από μια παρατεταμένη οικονομική κρίση (Latham, 2009) 

Από την πλευρά της ζήτησης, οι πιεσμένοι οικονομικά καταναλωτές αναγκάζονται να 

μειώσουν τις αγορές τους ζητώντας οικονομικότερα προϊόντα, διατηρώντας παράλληλα 

τις υψηλές απαιτήσεις από τα προσφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες. Η μείωση της 

ζήτησης, άλλωστε, καταγράφεται ως η σημαντικότερη επίπτωση της οικονομικής 

κρίσης στις επιχειρήσεις (Ramalho, Rodriguez-Meza και Yang, 2009). Έτσι, η 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων έγκειται στην επιτυχή προσαρμογή τους στα νέα 

δεδομένα, δηλαδή στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προσφέρουν ελκυστικές 

και ποιοτικές λύσεις σε χαμηλότερα επίπεδα κόστους (Λιούκας, 2010). 

Εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι και η ταχύτητα με την οποία οι επιχειρήσεις 

ανταποκρίνονται στη νέα τάξη πραγμάτων, καθώς τομείς όπως η αξιοπιστία, η 

ακεραιότητα των δραστηριοτήτων και η συνολική επίδοση μιας εταιρίας επηρεάζονται 

από το πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά αντιδρούν στην κρίση (Calloway και Keen, 

1996). Οι Branstad, Jackson και Benerji (2009) σημειώνουν ότι οι επιχειρήσεις που 

δρουν αποφασιστικά και έγκαιρα στην κρίση επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα 

από όσες αντιδρούν πανικοβλημένες ή δεν αντιδρούν καθόλου.  

Στο πλαίσιο των αλλαγών αυτών προκύπτουν διάφορες προκλήσεις στην πλευρά της 

προσφοράς. Ο ισχυρός ανταγωνισμός σε υπάρχουσες και νέες αγορές, οι απαιτητικές 

προτιμήσεις των καταναλωτών και η μεταβλητότητα της ζήτησης οδηγούν τις 

επιχειρήσεις σε συχνότερη εισαγωγή νέων προϊόντων και διαδικασιών, σε πιο 

καινοτόμες αλλαγές σχεδίων, σε μικρότερες παραγωγές και συντομότερους κύκλους 

ζωής προϊόντων, σε υψηλότερη ποιότητα και εξατομίκευση και μεγαλύτερη ακρίβεια 

στους χρόνους παράδοσης (Wattanapruttipaisan, 2002). 
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3.2. Ευαισθησία ΜΜΕ στην κρίση 

Η οικογενειακή μορφή της πλειοψηφίας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα για τις σχετικά ικανοποιητικές επιδόσεις που 

επιδεικνύουν στο διάστημα της κρίσης (Λιούκας, 2010). Βάσει της επικρατούσας 

κουλτούρας, οι οικογένειες επωμίζονται συνολικά τα βάρη μιας επιχείρησης και την 

υποστηρίζουν μέχρι τέλους, αφενός γιατί δεν έχουν δεύτερη ευκαιρία 

επιχειρηματικότητας και αφετέρου για να αποφύγουν το στίγμα της πτώχευσης. 

Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στηρίζεται στην διαρκή πρόσβαση σε πηγές 

πληροφόρησης, στην γνώση, στις ευκαιρίες μάρκετινγκ και στις καινοτόμες 

τεχνολογίες, καθώς επίσης και στην ευελιξία μέσω συνεργασιών, δικτύωσης και 

διασύνδεσης «προς τα πίσω» με προμηθευτές και «προς τα μπρος» με πελάτες 

(Wattanapruttipaisan, 2002). 

Σύμφωνα με τον Λιούκα (2010) η ικανότητα των επιχειρήσεων να δημιουργήσουν 

συγκριτικό πλεονέκτημα σε χαμηλότερο κόστος, μέσω της τεχνολογίας, της 

καινοτομίας, της αναδιάταξης των πόρων και της διαφοροποίησης, κρίνει και την 

συνολική τους αντοχή στο περιβάλλον της κρίσης. 

 

3.3. Οι ανασταλτικοί παράγοντες 

Οι Marino κ.α. (2007) αναφέρουν ότι οι ελλείψεις των ΜΜΕ σε τεχνολογικούς, 

διοικητικούς και ανθρώπινους πόρους μειώνουν τις δυνατότητές τους για να 

ξεπεράσουν την κρίση. Ακόμη, ο υψηλός βαθμός εξάρτησης σε λιγότερους πελάτες, 

προμηθευτές και αγορές οδηγεί σε αυξημένες δυσκολίες στην διατήρηση της 

δραστηριότητάς τους κατά την περίοδο της ύφεσης, ενώ στους πιο σημαντικούς 

ανασταλτικούς παράγοντες συγκαταλέγεται η στενότητα των διαθέσιμων οικονομικών 

πόρων και η εξάρτηση από τον τραπεζικό δανεισμό (Bourletidis, 2013). 

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη στην γειτονική Τουρκία, τα κυριότερα προβλήματα 

που αναφέρθηκαν από τις ΜΜΕ ήταν το συγκεχυμένο φορολογικό σύστημα, η 

αναξιοπιστία των εργαζομένων, η ασθενής καταγραφή αρχείου και ιστορικού και η 

αδύναμη οικονομική κατάσταση της χώρας (Benzing, Chu και Kara, 2009). 

Σε άλλη έρευνα που διεξήχθη κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ινδονησία 

(Turner, 2000), οι κυριότεροι περιορισμοί στην ανάπτυξη των ΜΜΕ ήταν: 
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 Η στοιχειώδης τεχνολογία και η έλλειψη καινοτομιών, οδηγώντας αναμφίβολα 

σε υψηλά κόστη εργασίας, αργή παραγωγή και περιορισμένες δυνατότητες για 

καινοτομία εκ των έσω 

 Η ελλιπής ενημέρωση των λογιστικών στοιχείων, που είχε την βάση της στην 

κακή οργάνωση 

 Η ασύδοτη κατανάλωση, κατά την οποία οι επιχειρηματίες σπαταλούσαν τα 

κέρδη αντί να τα επανεπενδύσουν 

 Η κρατική γραφειοκρατία και η διαφθορά για την αποφυγή της μέσω 

«φιλοδωρημάτων» 

 Η πρόσβαση στα μέσα χρηματοδότησης 

Σύμφωνα με την Pissarides κ.α. (2003), που εξέτασαν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε 

Ρωσία και Βουλγαρία, οι δραστηριότητες των ΜΜΕ περιορίζονται από παράγοντες που 

έχουν να κάνουν με την έλλειψη και το υψηλό κόστος χρηματοδότησης, την έλλειψη 

γνώσης και τον ανταγωνισμό σε νέες αγορές, την έλλειψη τεχνολογίας και το υψηλό 

κόστος των πρώτων υλών, τα κόστη διαχείρισης που είναι απαραίτητα για την 

εξωστρέφεια και την έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. 

 

3.4. Πηγές βιωσιμότητας 

Η ανάδυση νέων αγορών, η εξατομίκευση και η εξειδίκευση αποτελούν τομείς που 

μπορούν να δώσουν ώθηση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ το επιχειρηματικό 

περιβάλλον ενδέχεται να αποβεί θετικό για τις επιχειρήσεις που επιδεικνύουν ευελιξία 

στις αλλαγές που προέρχονται από τις τεχνολογικές αλλαγές, την αλλαγή στον τρόπο 

ζωής, την μετάλλαξη από τα παλαιά στα νέα δεδομένα και την διαφοροποίηση της 

ζήτησης των καταναλωτών (Gregory, Harvie και Lee, 2002). Όπως συμπληρώνουν οι 

ίδιοι μελετητές, αναγκαία βήματα για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στον χρόνο 

είναι η είσοδός τους στην παγκόσμια κοινότητα, η διατήρηση ενημερωμένων 

πληροφοριακών συστημάτων και η μετατροπή τους σε υψηλά ανταγωνιστικές φίρμες 

με έμφαση στην χρήση της τεχνολογίας. Οι τομείς – κλειδιά για την ανάπτυξη των 

ΜΜΕ αφορούν την χρηματοδότηση, την διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τα 

τεχνολογικά κατορθώματα και την προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν καθώς και 

τις συνεργατικές σχέσεις μέσω δικτύωσης (Gregory, Harvie και Lee, 2002). 
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Για άλλους μελετητές το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ΜΜΕ προσδιορίζεται από 

παράγοντες διαφορετικούς από την τιμή, όπως η ποιότητα, η ασφάλεια, η κοινωνική 

ευθύνη στην παραγωγή και την απασχόληση και την οικολογική συμβατότητα 

(Wattanapruttipaisan, 2002). Οι Benzing, Chu και Kara (2009) μεταξύ των παραγόντων 

επιτυχίας συγκαταλέγουν την φήμη της εταιρίας που προέρχεται από την αξιοπιστία και 

την ειλικρίνεια, τις κοινωνικές ικανότητες και την σωστή εξυπηρέτηση του πελάτη. 

Από την έρευνα των Gregory, Harvie και Lee (2002) εξάγεται το συμπέρασμα ότι η 

ενίσχυση των στρατηγικών μάρκετινγκ και η τεχνολογική καινοτομία συνεισφέρουν 

σημαντικά στην βιωσιμότητα των ΜΜΕ, ενώ ο Shama (1993) σημειώνει ότι οι τακτικές 

τμηματοποίησης της αγοράς επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στις ΜΜΕ, μιας και 

μπορούν να εκμεταλλευτούν την δυνατότητά τους να κινηθούν πιο γρήγορα από τις 

μεγάλες επιχειρήσεις. 

Ακόμη, η επένδυση στις πωλήσεις αναφέρεται ότι βελτιώνει την απόδοση των ΜΜΕ σε 

περιόδους οικονομικής κρίσης (Pearce και Michael, 1997), ενώ παράλληλα οι 

μικρομεσαίες εταιρίες με προσανατολισμό στην εξωστρεφή δράση και τις εξαγωγές 

προσαρμόζονται καλύτερα στα καθεστώτα οικονομικής ύφεσης. 

Σύμφωνα με τον Bourletidis (2013), οι κύριοι παράγοντες που μπορούν να 

διαφοροποιήσουν τις επιδόσεις των ΜΜΕ είναι οι ακόλουθοι: 

1. Ο προσανατολισμός στην αγορά και οι ενέργειες για την συνάντηση της προσφοράς 

με την υπάρχουσα ζήτηση 

2. Ο προσανατολισμός στις εξαγωγές 

3. Η συγκράτηση του κόστους των πρώτων υλών και η, κατά το δυνατόν, συμπίεσή 

τους 

4. Η τοποθεσία, που παίζει σημαντικό ρόλο στο κόστος παραγωγής και στην 

προσέγγιση των πελατών 

5. Η έκθεση των εταιριών σε χρέη 

6. Η στρατηγική διαχείριση των πληροφοριών της αγοράς από όλο το φάσμα του 

εξωτερικού περιβάλλοντος  
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3.5. Επένδυση στην Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Έναν από τους κύριους πυλώνες για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων αποτελεί η επένδυση στο έμψυχο δυναμικό. Οι Deshpande και Golhar 

(1994) και οι Hornsby και Kuratko (1990) σημειώνουν ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο 

αναγνωρίζεται ως κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία μιας εταιρίας. Οι εργαζόμενοι 

αποτελούν πηγή για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις εργοδότριες 

εταιρίες και, ειδικά για την τωρινή εποχή της ολοένα αυξανόμενης τεχνολογικής 

ανάπτυξης, καθορίζουν την επιτυχία ή αποτυχία μιας επιχειρηματικής προσπάθειας 

(Katz κ.α., 2000).  

Σύμφωνα με διάφορες έρευνες, η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων επηρεάζεται θετικά 

από την χρήση πρακτικών σχετικά με την διαχείριση – αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού (Cooper και Burke, 2011; Castrogiovanni, 2011; Collins, 2011; Rauch, 

2011). Οι πρακτικές αυτές μπορούν να συνεισφέρουν σε επιμέρους βελτιώσεις 

αναφορικά με την προσέλκυση και επιλογή εργαζομένων, την παροχή κινήτρων, την 

ανάπτυξη, αλλά και την μακρόχρονη παραμονή τους στην θέση εργασίας. Όπως 

αναφέρουν οι Koyuncu κ.α. (n.d.) η βελτίωση στους προαναφερθέντες τομείς καταλήγει 

σε αυξημένη αποδοτικότητα για τις επιχειρήσεις. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και 

οι Chandler και Mc Evoy (2000) και ο Hayton (2003), που συμπεραίνουν ότι οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν πρακτικές ΔΑΔ τείνουν να αποδίδουν σε 

υψηλότερα επίπεδα. 

Σε σχετική έρευνα (Carlson, Upton και Seaman, 2006), που διεξήχθη σε δείγμα 168 

ταχέως αναπτυσσόμενων οικογενειακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αποδεικνύεται 

ότι οι πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες MME έκαναν εκτενέστερη χρήση HRM από τις 

υπόλοιπες. Οι πρακτικές αυτές συμπεριελάμβαναν εκπαίδευση και ανάπτυξη, τακτικές 

προσέλκυσης, αξιολόγηση της απόδοσης, προσπάθειες ενίσχυσης του ηθικού των 

εργαζομένων, καθώς και ανταγωνιστικά πακέτα κινήτρων και πληρωμών. 

Παρόλη την αποδεδειγμένη χρησιμότητα της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού 

στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν 

ευρέως τέτοιου είδους εργαλεία. Τα διευθυντικά στελέχη που εργάζονται σε ΜΜΕ δεν 

αντιλαμβάνονται την αξία των πρακτικών HRM ή δεν βρίσκουν τον απαιτούμενο χρόνο 

για την υλοποίησή τους, ενώ οι περισσότερες ΜΜΕ δεν διαθέτουν τμήμα Ανθρώπινου 

Δυναμικού και αντίστοιχο προσωπικό και περιορίζονται σε ανεπίσημη χρήση 

πρακτικών HR (Katz και Welbourne, 2002). Επίσης, οι οικογενειακές ΜΜΕ αρκούνται 
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σε πολύ περιορισμένη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων αυτών των πρακτικών (De Kok, 

Uhlaner και Thurik, 2006).  

 Οι Ματσατσίνης κ.α. (2010) διαπιστώνουν, ότι για την έλλειψη κατάλληλα 

εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού ευθύνονται οι ταχείς αλλαγές στην τεχνολογία, η 

μεταβολή των εργασιακών δομών, η διεθνοποίηση των αγορών, η γήρανση του 

εργατικού δυναμικού και η ασυμβατότητα που διακρίνεται μεταξύ του επίσημου 

συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης με το νέο παραγωγικό μοντέλο. Σύμφωνα με 

τους ίδιους μελετητές το χαμηλό επίπεδο του εργατικού δυναμικού που παρατηρείται 

κυρίως στις πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι αποτέλεσμα των παρακάτω αιτιών: 

 Η βραχυπρόθεσμη απασχόληση των εργαζομένων 

 Το κόστος εκπαίδευσης και κατάρτισης 

 Η απροθυμία των επιχειρηματιών και διευθυντικών στελεχών για επενδύσεις σε 

ανθρώπινους πόρους 

 Η περιορισμένη ικανότητα των επιχειρηματιών και των διευθυντών να 

εντοπίσουν τις ανάγκες τους και να προσεγγίσουν εξειδικευμένο ανθρώπινο 

δυναμικό 

Αν και στις ΜΜΕ δεν συναντάται συχνά η ύπαρξη και ουσιαστική λειτουργία 

τμημάτων HR, παρόλα αυτά όλες οι μικρές επιχειρήσεις διαθέτουν πρακτικές σχετικά 

με την επιλογή και επάνδρωση των θέσεων εργασίας (Cardon και Stevens, 2004).  

Εξαιτίας, βέβαια της ασθενούς ενασχόλησής τους με θέματα ανθρώπινου δυναμικού, οι 

μικροί οργανισμοί συναντούν προβλήματα κατά τις διαδικασίες επάνδρωσής τους 

(Gupta και Tannebaum, 1989) εξαιτίας: 

1. Των περιορισμένων οικονομικών και υλικών πόρων (Hanan και Freeman, 1977) 

2. Της έλλειψης αυθεντικότητας της επιλογής, λόγω της μη στήριξης σε 

αντικειμενικά στοιχεία και διαδικασίες (Williamson, 2000) 

3. Του μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας όπου οι εργαζόμενοι δουλεύουν σε 

πολλαπλές θέσεις με θολά όρια και συγκεχυμένες δραστηριότητες (May, 1997) 

4. Της σποραδικότητας και, συχνά, μοναδικότητας των στρατηγικών εταιρικής 

επάνδρωσης (Heneman και Berkley, 1999) 

Όσον αφορά την εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων στις ΜΜΕ, οι Westhead 

και Storey (1997) προκρίνουν ως κύρια αίτια της ασθενούς ενασχόλησης των 

επιχειρήσεων σε αυτόν τον τομέα, τις δυνάμεις της αγοράς και την άγνοια. Οι δυνάμεις 
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της αγοράς αναφέρονται σε όλους εκείνους τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

προσφορά και την ζήτηση των πακέτων εκπαίδευσης με κύριο χαρακτηριστικό την τιμή 

τους, ενώ το δεύτερο προαναφερθέν αίτιο σχετίζεται με την άγνοια, από την πλευρά 

των εργοδοτών, των θετικών επιπτώσεων που ενδέχεται να έχει η ενδυνάμωση των 

εργαζομένων στην δραστηριότητα της επιχείρησης. Επιπροσθέτως, οι επιχειρηματίες 

είναι διστακτικοί στις επενδύσεις για εκπαίδευση, καθώς κυριαρχεί κάποιου είδους 

φόβος ότι με την εκπαίδευση ο εργαζόμενος θα ανελιχθεί ανεξέλεγκτα ή μπορεί ακόμη 

και να φύγει με προορισμό μια ανταγωνίστρια εταιρία, παίρνοντας μαζί του, εκτός των 

άλλων, και το κόστος της πρότερης εκπαίδευσής του (Παναγιωτακόπουλος, 2011). Το 

φαινόμενο αυτό, γνωστό και ως “employee poaching”, αποτελεί μεγάλο ζήτημα 

αναφορικά με την ενδυνάμωση των εργαζομένων, ειδικά εφόσον συμφωνούμε με τους 

Barron και Hanan (2002), που υποστηρίζουν ότι οι ενδυναμωμένοι εργαζόμενοι 

διαθέτουν γνώση η οποία συχνά ταυτίζεται με το πιο πολύτιμο προσόν της εταιρίας. 

Κατά την άποψή μας, η ύπαρξη ενδυναμωμένων εργαζομένων αποτελεί, ούτως η 

άλλως, πηγή συγκριτικού πλεονεκτήματος για τις εταιρίες. Από εκεί και πέρα, όμως, 

υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που μπορεί να επικρατήσουν, συγκυριακοί και μη, από 

τους οποίους μπορεί να αποδειχτεί αν η ενδυνάμωση του εργαζομένου κατέληξε να 

επιβεβαιώσει τον χαρακτηρισμό της ευκαιρίας ή της απειλής. 

Σύμφωνα με τον Παναγιωτακόπουλο (2011), τα εμπόδια σχετικά με την εκπαίδευση και 

κατάρτιση των εργαζομένων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι τα παρακάτω: 

 Έλλειψη χρόνου για εκπαίδευση των εργαζομένων 

 Περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες 

 Υψηλό κόστος εκπαιδευτικών πακέτων 

 Έλλειψη εκπαιδευτικών πακέτων για τις συγκεκριμένες ανάγκες των ΜΜΕ 

 Άγνοια από πλευράς επιχειρηματιών για τα θετικά αποτελέσματα της 

εκπαίδευσης στην απόδοση της επιχείρησης 

 Έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά πακέτα 

 Ενδεχόμενο ανέλιξης του εργαζομένου ή φυγή προς ανταγωνίστρια εταιρία 

 Στρατηγική χαμηλού κόστους της εταιρίας 

 Ασθενής επιθυμία του εργαζομένου για εκπαίδευση 

 Προβληματική ανάλυση των αναγκών για εκπαίδευση 

 Χαμηλής ποιότητας εκπαιδευτικά πακέτα 
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3.6. Κοινωνικό Κεφάλαιο (Social Capital) και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Ο όρος Κοινωνικό Κεφάλαιο έχει να κάνει με την θεώρηση μιας εταιρίας από 

δεοντολογικής σκοπιάς και κατά τους Spence, Schmidpeter και Habisch (2003) ορίζεται 

ως «το προϊόν της συνεργασίας μεταξύ διαφόρων ιδρυμάτων, οργανισμών, δικτύων και 

επιχειρηματικών εταίρων». 

Το Κοινωνικό Κεφάλαιο αποτελεί δυνητικά κρίσιμο παράγοντα στην ζωή των μικρών 

επιχειρήσεων (Spence, Scmidpeter και Habisch, 2003). Αυτό ισχύει, καθώς έννοιες 

όπως οι άτυπες σχέσεις, η εμπιστοσύνη και η αλληλεγγύη μεταξύ των εταιριών παίζουν 

σπουδαίο ρόλο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Granovetter, 2000). Ο συγκεκριμένος 

τομέας δίνει κι άλλες σημαντικές οπτικές για την ηθική πλευρά μιας επιχείρησης, όπως 

είναι η διαφάνεια, η ειλικρίνεια, η συνεργασία, η καλή θέληση και η προσφορά στην 

κοινωνία. 

Κατά τους Spence, Schmidpeter και Habisch (2003), οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα 

μπορούσαν να επωφεληθούν ποικιλοτρόπως από την επένδυση στο κοινωνικό 

κεφάλαιο. Οι μάνατζερς των επιχειρήσεων αυτών πρέπει να έχουν κατά νου τις 

κυριότερες θετικές επιδράσεις του κοινωνικού κεφαλαίου που είναι οι εξής: 

1. Σταθεροποίηση των αμοιβαίων προσδοκιών και ενεργοποίηση της συλλογικής 

δράσης 

2. Δημιουργία αισθήματος ασφάλειας 

3. Πρόσβαση σε σχετική πληροφόρηση 

Σημαντική πηγή κοινωνικού κεφαλαίου αποτελεί η δημιουργία δικτύων (networks), τα 

οποία μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στους τομείς της ανταλλαγής 

πληροφοριών, του δανεισμού εξοπλισμού, της συμβουλευτικής δράσης και της 

σύναψης συνεργασιών και υπεργολαβιών (Burt, 2000).  Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η δικτύωση μεταξύ εταιριών μπορεί να έχει και την σκοτεινή της πλευρά 

(Putnam, 2000), καθώς μπορεί να οδηγήσει σε αδιαφανείς διαδικασίες προσλήψεων και 

συμφωνίες τιμολόγησης «κάτω από το τραπέζι». Ακόμη, η αλόγιστη εμβάθυνση στο 

κοινωνικό κεφάλαιο ενδέχεται να καταλήξει στην δημιουργία επιχειρήσεων με 

ανεπαρκείς προοπτικές κερδοφορίας (Flap et al., 2000).  

Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα 

πρέπει να έχουν μια διαφορετική προσέγγιση από τις μεγάλες εταιρίες εξαιτίας, κυρίως, 

του μικρού τους μεγέθους (Russo και Perrini, 2009). Για τον λόγο αυτό εισάγεται από 
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τους ερευνητές ο όρος «υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά» αντί της ΕΚΕ, που αποτελεί 

μια στρατηγική και ολιστική πρόταση που προορίζεται να βοηθήσει τις ΜΜΕ να 

ανακαλύψουν από τι αποτελείται η πραγματική οικονομική, κοινωνική και 

περιβαλλοντική ευθύνη μέσω της εστίασης σε ζητήματα ηθικής και υπευθυνότητας που 

συνδέονται άμεσα με τον πυρήνα της επιχείρησης (Ortiz Avram και Kühne, 2008). 

Η συμμετοχή στην κοινωνία θα καταλήξει σε ενίσχυση της φήμης και του 

επαγγελματικού προφίλ και στην αύξηση της αυτοπεποίθησης και της πίστης. Όλα τα 

παραπάνω είναι στοιχεία που εγγυώνται ένα σταθερό περιβάλλον εργασίας, την 

βελτίωση των σχέσεων με τα χρηματοδοτικά όργανα και, σε τελική ανάλυση, την 

βιωσιμότητα της επιχείρησης στο χρόνο (Vyakarnam κ.α., 1997). 

Μολαταύτα, οι περισσότεροι μικρομεσαίοι οργανισμοί δεν ασχολούνται με ζητήματα 

εταιρικής ηθικής, καθώς οι πρωτοβουλίες κρίνονται από τις ΜΜΕ ως επενδύσεις χωρίς 

ουσιαστικό αντίκρυσμα. Αυτό συμβαίνει, διότι η υλοποίηση τέτοιων σχεδίων απαιτεί 

σημαντικούς πόρους, όπως χρόνο και χρήμα, που δεν βρίσκονται σε περίσσεια στις 

περισσότερες ΜΜΕ (Spence, Scmidpeter και Habisch, 2003).  

  

3.7. Στρατηγικές συνεργασίες 

Στα πλαίσια της αντιμετώπισης ενός καθεστώτος αυξημένης αβεβαιότητας και ενός 

ραγδαία μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος, μια από τις αντιδράσεις των 

επιχειρήσεων είναι η σύναψη στρατηγικών συνεργασιών (Hitt et al., 2004). Σύμφωνα 

με τους Varadarajan και Cunningham (1995) οι στρατηγικές συνεργασίες συμβάλλουν 

στην βιωσιμότητα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων, μέσω: 

1. Της βελτίωσης των επιχειρηματικών δεξιοτήτων 

2. Της αύξησης των πόρων 

3. Της διασποράς του κινδύνου 

4. Της πρόσβασης σε νέες αγορές 

5. Την αύξηση της φήμης 

Επιπροσθέτως, οι Ματσατσίνης κ.α. (2010) συμπληρώνουν, ότι οι συνεργασίες 

δύνανται να επεκταθούν εκτός της έρευνας και ανάπτυξης νέας τεχνολογίας σε τομείς 

όπως: 
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 Η πρόσβαση σε διεθνείς αγορές 

 Η διεύρυνση και βελτίωση της γραμμής παραγωγής 

 Η ταχύτερη διείσδυση σε μια νέα αγορά με την χρήση του δικτύου πώλησης και 

διανομής της συνεργαζόμενης επιχείρησης και την γνώση της πάνω σε τοπικές 

αγορές 

 Η μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της από κοινού χρήσης παραγωγικών 

μέσων, αλλά και της ανταλλαγής εμπειρίας και τεχνολογίας στην παραγωγή 

 Η μείωση του κόστους παραγωγής με την μαζική προμήθεια πρώτων υλών 

 Η ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαιο 

Οι Marino et al. (2007) καταλήγουν ότι τα διευθυντικά στελέχη διαθέτουν δυο 

ξεχωριστές αντιδράσεις, όταν η επιχείρηση δρα υπό καθεστώς αβεβαιότητας. Η πρώτη 

αφορά την εσωστρεφή αντίδραση, κατά την οποία οι μάνατζερς στρέφονται προς το 

εσωτερικό της εταιρίας όπου , ούτως η άλλως, διατηρούν καλύτερο έλεγχο (Barker και 

Patterson, 1996). Έτσι, γίνεται έντονη η δυσκαμψία του συστήματος διαχείρισης, αφού 

τα χαρακτηριστικά της εσωστρεφούς αντίδρασης περιλαμβάνουν την συγκέντρωση των 

εξουσιών, την έμφαση σε παλαιότερες αποφάσεις και τον περιορισμό της εισερχόμενης 

πληροφόρησης. Σε άλλες περιπτώσεις παρατηρείται η εξακολούθηση των ατελειών στο 

κεφάλαιο, στο προϊόν, την τεχνολογία και την εργασία (Khanna και Palepu, 2000) ή 

ακόμη και η επιβολή σοκ στο εσωτερικό περιβάλλον (Tan και See, 2004). Ενδεχομένως 

η εσωστρεφής αντίδραση των μάνατζερς να οφείλεται στα δυο κυριότερα προβλήματα 

που συνοδεύουν τις στρατηγικές συνεργασίες και είναι η απώλεια του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος και η φάση εξάρτησης από τον εταίρο (Miles, Preece και Baetz, 1999). 

Ο δεύτερος τρόπος αντίδρασης χαρακτηρίζεται πιο εξωστρεφής, καθώς οι μάνατζερς 

προσπαθούν να διαχειριστούν τους κύριους πόρους και να συλλέξουν πληροφορίες από 

το εξωτερικό της εταιρίας. Στην κατεύθυνση αυτή συνεισφέρουν δραστικά οι 

στρατηγικές συνεργασίες, καθώς μέσα από σύναψη δεσμών εντός και εκτός της 

εταιρίας μειώνεται η επικρατούσα αβεβαιότητα του περιβάλλοντος (Park, Chen και 

Gallacher, 2002). 

 

3.8. Ο ρόλος του Κράτους  

Η ανάπτυξη των ΜΜΕ αποτελεί πυλώνα στήριξης για τον κρατικό μηχανισμό, καθώς ο 

βαθμός ανάπτυξής τους μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τα οικονομικά και κοινωνικά 
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δεδομένα της χώρας. Η ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παράγει θέσεις 

εργασίας, δημιουργεί κατάλληλες βάσεις προμήθειας των μεγάλων επιχειρήσεων, 

αποτελεί πηγή καινοτομίας και συμβάλει στις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις καθώς και 

στην στροφή του παραγωγικού μοντέλου από το πιο συγκεντρωτικό στο πιο ευέλικτο 

(Smallbone και Welter, 2001). 

Ορισμένοι μελετητές υποστηρίζουν, ότι στη διεθνή σκηνή και για επιχειρήσεις ανοιχτές 

στον ανταγωνισμό σπουδαιότερο ρόλο παίζουν παράγοντες της επιχείρησης παρά του 

Κράτους (Hawawini et al., 2004). Παρόλα αυτά το Κράτος μπορεί να σταθεί αρωγός 

για τις ΜΜΕ σε πολλά σημεία με το κυριότερο εξ’ αυτών να αφορά την παροχή και 

εγγύηση ενός σταθερού μακροοικονομικού περιβάλλοντος (π.χ. ζήτηση, επιτόκια, 

φορολόγηση), που είναι αναγκαίο για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της 

μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας (Smallbone και Welter, 2001).  

Σε μεταβατικές οικονομίες όπου οι μεταρρυθμίσεις έχουν αργό ρυθμό ή αποδεικνύονται 

εσφαλμένες, η έλλειψη σταθερού μακροοικονομικού περιβάλλοντος αντανακλάται στα 

χαρακτηριστικά και στην συμπεριφορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σχετικές 

έρευνες που έγιναν σε μεταβατικές οικονομίες και αφορούσαν ΜΜΕ του τομέα της 

μεταποίησης κατέληξαν, ότι παράγοντες όπως τα επιτόκια και έλλειψη εμπιστοσύνης 

σχετικά με τα δικαιώματα ιδιωτικής περιουσίας μπορεί να αποτρέψει τους επίδοξους 

επιχειρηματίες από μακροχρόνιες επενδύσεις και να τους ενθαρρύνει να ασχοληθούν με 

δραστηριότητες με υψηλά περιθώρια κέρδους , χαμηλά όρια εισόδου και μικρότερη 

διάρκεια ζωής (Smallbone et al., 1997). 

Σύμφωνα με την έρευνα των Smallbone και Welter (2001), το Κράτος ευθύνεται για 

πλειάδα σημαντικών εμποδίων στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως 

αναφέρεται στην έρευνα, τα κρατικά εμπόδια συναντώνται τόσο στα πρώτα στάδια της 

οικονομικής μεταρρύθμισης όσο και στα ύστατα. Στο πρώιμο στάδιο της 

μεταρρύθμισης της αγοράς, τα εμπόδια που προκαλούνται από το Κράτος αφορούν: το 

γραφειοκρατικό σύστημα για την σύσταση εταιρίας και την εκτενή αναφορά 

οικονομικών στοιχείων στις Αρχές, την ανεπάρκεια των νομικών πλαισίων και των 

χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, το βαρύ φορολογικό φορτίο και τις συχνές αλλαγές στο 

φορολογικό σύστημα, τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού, την ασθενή αποδοχή των 

ιδιωτικών επιχειρήσεων από το κρατικό σώμα και την διαφθορά των υπαλλήλων. Στα 

ύστατα στάδια της μεταρρύθμισης αναφέρονται προβλήματα, όπως η χαμηλή 

προσαρμογή των ιδρυμάτων χρηματοδότησης στις ανάγκες των ΜΜΕ, η περιορισμένη 
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προσφορά επενδυτικού κεφαλαίου και η έλλειψη κατανόησης από τους μηχανισμούς 

στήριξης της επιχειρηματικότητας. 

Ακόμη ένα σημαντικό δεδομένο είναι οι συνεχείς αλλαγές στην κρατική νομοθεσία, οι 

οποίες έχουν διαφορετικό αντίκτυπο μεταξύ των επιχειρήσεων. Η κατανόηση και 

συμμόρφωση με το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο απαιτεί την χρήση πόρων πολύ 

σημαντικών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς οφείλουν να επενδύσουν 

χρήματα για την πληρωμή εργαζομένων που μπορούν να κατανοήσουν αυτές τις 

αλλαγές. Έτσι, αποκτούν σημαντικό μειονέκτημα έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων, 

καθώς αυξάνεται δυσανάλογα το κόστος εξαιτίας των περιορισμένων εσωτερικών 

πόρων που διαθέτουν (Bannock και Peacock, 1989). 

Στην προσπάθεια στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, το Κράτους θα 

πρέπει να προβάλει ένα δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα φορολόγησης, καθώς σε 

αντίθετη περίπτωση η φορολόγηση αποτελεί την γενεσιουργό αιτία των «μαύρων» 

πωλήσεων και της σκιώδους παραοικονομίας (Arendarski κ.α., 1994). Επίσης, εντός 

των δυνατοτήτων του είναι και η ανάπτυξη κατάλληλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, 

ώστε να σταματήσει ο πολλαπλασιασμός των αμφίβολων οικονομικών σχημάτων που, 

συν τοις άλλοις, προκαλούν σύγχυση στον επιχειρηματία σχετικά με τις επιλογές 

χρηματοδότησης.  

Τέλος, από το Κράτος εξαρτάται η αξία που δίδεται στην έννοια της 

επιχειρηματικότητας από το κοινωνικό σύνολο, η οποία βασίζεται τόσο στο 

εκπαιδευτικό σύστημα, όσο και στην συνολική στάση του Κράτους στην ενθάρρυνση 

της επιχειρηματικότητας και τις συμφωνίες μεταξύ επιχειρηματιών και πολιτικών 

(Mugler, 2000). 

 

3.9. Μείωση κόστους 

Σε περιπτώσεις που το εξωτερικό περιβάλλον είναι δυσμενές, οι συνηθέστερες 

στρατηγικές που ακολουθούνται από τους οργανισμούς είναι η βελτίωση του 

εσωτερικού περιβάλλοντος μέσω ρυθμίσεων στους πόρους, τις προοπτικές και τις 

βασικές ικανότητες (Hill και Jones, 1995). Οι πόροι είναι χρηματικοί, φυσικοί, 

εταιρικοί και ανθρώπινοι, οι προοπτικές είναι η ικανότητα της επιχείρησης να φτάσει 

στα επιθυμητά επίπεδα μέσω της ανάπτυξης των πόρων, ενώ οι βασικές ικανότητες 
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αφορούν το συγκριτικό πλεονέκτημα, το οποίο διαφοροποιεί την επιχείρηση από τις 

υπόλοιπες.  

Σύμφωνα με τους Pearce και Robbins (1993), η επανάκαμψη των εταιριών από την 

κρίση περιλαμβάνει δυο στάδια. Η πρώτη φάση είναι το στάδιο της συρρίκνωσης και 

περιλαμβάνει τις περικοπές σε δαπάνες κάθε είδους, ενώ η δεύτερη φάση αφορά την 

επιστροφή της επιχείρησης στα πρότερα επίπεδα απόδοσης. Όπως αναφέρουν οι 

μελετητές, η φάση της συρρίκνωσης ισούται με την μείωση στον αριθμό των 

εργαζομένων.  

Όταν η φάση της συρρίκνωσης είναι αναγκαία, αρχικά απομακρύνονται οι εργαζόμενοι 

που εύκολα μπορούν να επαναπροσληφθούν και δεν συμμετέχουν σε δραστηριότητες 

που επηρεάζουν το συγκριτικό πλεονέκτημα της επιχείρησης (Michael και Robbins, 

1998).  Σε αυτή την λογική, το στάδιο περικοπών ενδέχεται να έχει θετικά 

αποτελέσματα στην απόδοση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Dedee και Vorbies, 

1998). 

Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται οι φάσεις τις οποίες διακρίνουν οι Chu και Siu 

(2010) κατά την επανάκαμψη των εταιριών από περιβάλλον ύφεσης μέσω της μείωσης 

προσωπικού. 

 

Πίνακας 3.1.: Φάσεις επανάκαμψης μέσω της μείωσης προσωπικού (Chu και Siu, 2010) 

Στάδιο Εστίαση 
Εξωτερικό/εσωτερικό 

περιβάλλον 

Αντίδραση 

αναστροφής 

Κύριες 

πρακτικές 

1 Περιορισμός Δυσμενές Περικοπή 
Μέτρια 

συρρίκνωση 

2 Ψαλίδισμα Χείριστο Περικοπή 
Δραστική 

μείωση 

3 Πρόληψη Υπό βελτίωση Ανάκαμψη Rightsizing 

  

Σύμφωνα με τους Σχοινιωτάκη και Διβινή (2013), εκτός από τις περικοπές σε 

προσωπικό μείωση κόστους μπορεί να επιτευχθεί και από: 
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1. Της απλοποίησης των προϊόντων, μέσω της εστίασης σε προϊόντα που 

αποδίδουν ικανοποιητικά, της διακοπής των προϊόντων που δεν αποδίδουν ή 

αποδίδουν οριακά και της εισαγωγής νέων προϊόντων 

2. Της απλοποίησης της οργανωτικής δομής και των εσωτερικών διεργασιών 

3. Της ανάθεσης εργασιών σε τρίτους (outsourcing) 

4. Της μείωσης του λειτουργικού κόστους μέσω της μείωσης των λειτουργικών 

δαπανών της επιχείρησης, τις ευέλικτες μορφές εργασίας, την 

επαναδιαπραγμάτευση ενοικίων, τα διοικητικά έξοδα, κ.λ.π. 

5. Της μετατροπής του μεταβλητού κόστους σε σταθερό 

 

3.10. Τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών 

Καθώς η χρησιμοποίηση και εμπορευματοποίηση της IT εκτείνεται ολοένα και πιο 

εντατικά παγκοσμίως, η υιοθέτηση νέων πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να 

επιφέρει πολλαπλά οφέλη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να δημιουργήσει 

επιχειρηματικές ευκαιρίες (Ghobakloo et al., 2012). Η αποτελεσματική λειτουργία και η 

επιτυχία των σύγχρονων επιχειρήσεων έχει αποδειχτεί ότι επηρεάζεται από την χρήση 

πληροφοριακών συστημάτων (Morgan κ.α., 2006). Τα εργαλεία IT βοηθούν τις ΜΜΕ 

μέσω της παροχής στις υφιστάμενες υποδομές στοχευμένης πληροφόρησης στο σωστό 

χρόνο. Επίσης, η εφαρμογή IT μπορεί να συνεισφέρει στην ανταγωνιστικότητα των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της ενοποίησης των εταίρων της εφοδιαστικής 

αλυσίδας και των ενδοεταιρικών διεργασιών (Bhagwat και Sharma, 2007). 

Η τεχνολογία της πληροφορίας και των επικοινωνιών μπορεί ακόμα να συμβάλει στη 

φορητότητα των παραγωγικών πόρων μεταξύ χωρών, να δημιουργήσει ευκαιρίες για 

καινοτομία και ανταγωνιστικότητα από την συνεργασία των εταιριών και να αυξήσει τα 

δίκτυα διεθνούς παραγωγής και τις διασυνοριακές εφοδιαστικές αλυσίδες 

(Wattanapruttipaisan, 2002). Ακόμη, συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και 

της ευελιξίας που επιδεικνύουν οι επιχειρήσεις, ενώ αποτελεί κύριο αίτιο της υψηλής 

ανόδου του ηλεκτρονικού εμπορίου.  

Εξάλλου, σε συνθήκες οικονομικής κρίσης γίνεται εντονότερη η ανάγκη της διασποράς 

πληροφορίας σε όλες τις βαθμίδες και τα ενδιαφερόμενα μέρη μιας επιχείρησης 

(Bourletidis, 2013). Σύμφωνα με σχετική έρευνα οι επαγγελματικές συναντήσεις 

μεταξύ συνεργατών (meetings) έχουν γίνει πολύ συχνότερες από ότι στο παρελθόν, 
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καθώς περιλαμβάνουν πιο έντονη παρακολούθηση των αλλαγών που συμβαίνουν στην 

αγορά, καθώς και ζητήματα σχετικά με επίλυση προβλημάτων και ανάλυση του τρόπου 

με τον οποίο οι διάφορες αποφάσεις υλοποιούνται (Bourletidis, 2013). 

Σε έρευνα σχετική με την αποδοχή των υπολογιστών στις ελληνικές ΜΜΕ 

υπογραμμίζεται η σημασία τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής υποστήριξης 

για την επιτυχή χρήση των νέων τεχνολογιών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

(Χατζόγλου κ.α., 2010). Η υποστήριξη από το εσωτερικό έχει να κάνει με τις 

προσπάθειες της διοίκησης και μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, όπως ενθάρρυνση 

των εργαζομένων για χρήση και πειραματισμό με H/Y, πρόνοια για λογισμικό φιλικό 

προς τους χρήστες και εκπαιδευτικά προγράμματα (Igbaria, κ.α., 1997). Η εξωτερική 

υποστήριξη προέρχεται κυρίως από προμηθευτές και συμβούλους αντανακλώντας την 

ποιότητα και την επάρκεια της τεχνικής υποστήριξης και της εκπαίδευσης, αλλά και τις 

σχέσεις μεταξύ των εξωτερικών συνεργατών με τους υπαλλήλους της εταιρίας που 

χρησιμοποιούν τα σχετικά συστήματα (Thong κ.α., 1996). 

Με την χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να 

επωφεληθούν ποικιλοτρόπως στην λειτουργία τους. Οι Ματσατσίνης κ.α. (2010) 

αναφέρουν τους παρακάτω τομείς της δραστηριότητας των ΜΜΕ που μπορούν να 

ενδυναμωθούν με την χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου: 

 Αύξηση των συναλλαγών και των πωλήσεων 

 Μείωση του κόστους των συναλλαγών 

 Αύξηση της ταχύτητας των συναλλαγών 

 Αναβάθμιση της επικοινωνίας με πελάτες και προμηθευτές 

 Ισχυροποίηση brand name 

 Γρήγορη εξυπηρέτηση του πελάτη 

 Ευελιξία και μικρότερος χρόνος παράδοσης των προϊόντων 

 Άμεση παρακολούθηση των ανταγωνιστικών προϊόντων 

 Μείωση των μειονεκτημάτων γεωγραφικής θέσης 

 Αύξηση του μεγέθους της αγοράς 

 

3.11. Καινοτομία 

Η καινοτομία και η δημιουργικότητα είναι όροι εγγενείς προς τον ρόλο της 

επιχειρηματικότητας και αντανακλούν την τάση μιας επιχείρησης να υποστηρίξει νέες 



53 
 

ιδέες, πειραματισμούς και δημιουργικές διαδικασίες, οι οποίες συχνά καταλήγουν σε 

νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή τεχνολογικές διαδικασίες (Swierczek και Ha, 2003).  

Στα πλαίσια της καινοτόμου δράσης σημαντικό στοιχείο είναι η έννοια της πρόληψης 

(proactiveness), μιας και είναι κρίσιμη στον επιχειρηματικό προσανατολισμό καθώς 

προτείνει δράσεις με γνώμονα το μέλλον (Lumpkin και Dess, 1996). Ουσιαστικά, η 

πρόληψη αναφέρεται στην διαδικασία της προετοιμασίας και της δράσης σε 

μελλοντικές ανάγκες μέσω της αναζήτησης νέων ευκαιριών. Οι Lumpkin και Dess 

(1996) υποστηρίζουν ότι οι εταιρίες με εταιρικό προσανατολισμό που στηρίζεται στην 

καινοτομία μπορούν να στοχεύσουν σε ειδικά τμήματα της αγοράς, να δημιουργούν 

υπεραξία, να εισέρχονται ταχέως στην αγορά, να αντιλαμβάνονται τις αλλαγές της 

αγοράς, να αντιδρούν άμεσα και να επωφελούνται από αναδυόμενες ευκαιρίες. 

Ειδικότερα για την καινοτομία προϊόντος, έρευνες που διεξήχθησαν στην Ελλάδα 

αποδεικνύουν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις γνωρίζουν την σημασία της ένταξης της 

καινοτομίας στον τρόπο που ασκούν την δραστηριότητά τους (Salavou κ.α., 2004; 

Salavou 2005). Σε άλλη έρευνα, οι ελληνικές ΜΜΕ διαχωρίζονται σε κατηγορίες βάσει 

του βαθμού καινοτομίας προϊόντος (Avlonitis and Salavou, 2008). Στην μια πλευρά 

συμπεριλαμβάνονται οι καινοτόμες επιχειρήσεις, που χαρακτηρίζονται από την 

δυνατότητα εισαγωγής στην αγορά νέων προϊόντων με διαφοροποιημένα 

χαρακτηριστικά κερδίζοντας ανταμοιβές στην απόδοσή τους από τους πελάτες που 

συνεχώς ψάχνουν για υπέρτατη αξία και μοναδικά πλεονεκτήματα. 

Το στοιχείο της μοναδικότητας συνεισφέρει σημαντικά στην απόδοση των προϊόντων, 

ειδικά στις περιπτώσεις που έχουμε να κάνουμε με ΜΜΕ που υιοθετούν έναν πιο 

επιθετικό προσανατολισμό έναντι της ανάληψης ρίσκου και της ικανότητας πρόληψης 

(Avlonitis and Salavou, 2007).  

Ο Λιούκας (2010) υποστηρίζει ότι η καινοτομία, και ειδικότερα ο τύπος της «ανοιχτής» 

καινοτομίας, αποτελεί ένα από τα μέσα υλοποίησης της προσπάθειας για έντονη 

διαφοροποίηση, η οποία συγκαταλέγεται στις ανταγωνιστικές στρατηγικές που μπορούν 

να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις κατά την περίοδο της ύφεσης. Ο ίδιος ερευνητής 

προτείνει τον όρο της «ανοιχτής» καινοτομίας, δηλαδή την εύρεση ιδεών από την 

αγορά (πελάτες, συνεργασίες, δικτύωση, εργαζομένους), καθώς ταιριάζει περισσότερο 

στην ελληνική επιχειρηματική πρακτική από ότι οι μεγάλες καινοτομίες με το υψηλό 

ρίσκο που τις συνοδεύει και τα κοστοβόρα τμήματα Έρευνας και Ανάπτυξης. 
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1. Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι, κατά πρώτον, η διερεύνηση των παραγόντων που 

οδηγούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην διατήρηση της βιωσιμότητάς τους υπό το 

καθεστώς της οικονομικής ύφεσης. Κατά δεύτερον μελετάται η αντίδραση των 

εταιριών και ο βαθμός υιοθέτησης συγκεκριμένων κατευθύνσεων, που αποδεικνύονται 

από την βιβλιογραφική επισκόπηση ότι συνεισφέρουν θετικά στην διατήρηση των 

δραστηριοτήτων των ΜΜΕ σε συνθήκες αβεβαιότητας του περιβάλλοντος στο οποίο 

επιχειρούν. 

Αρχικά, η επιλογή του θέματος επηρεάστηκε από το υψηλό ενδιαφέρον που 

παρουσιάζει η μελέτη του συγκεκριμένου πληθυσμού, καθώς οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις αποτελούν το συντριπτικό ποσοστό των επιχειρήσεων σε κάθε οικονομία 

με την ελληνική να μην αποτελεί εξαίρεση. Με αυτό το δεδομένο, κρίνεται εξαιρετικά 

σημαντική η μελέτη της συμπεριφοράς των συγκεκριμένων εταιριών, καθώς από την 

διακύμανση της απόδοσής τους κρίνονται βασικά οικονομικά μεγέθη σε όλα τα 

επίπεδα. 

Στην ανάληψη της συγκεκριμένης θεματικής σημαντικό ρόλο έπαιξε και η συνάφεια 

του μελετητή με το υπό μελέτη δείγμα και το προσωπικό του ενδιαφέρον για τον κλάδο, 

καθώς δραστηριοποιείται επαγγελματικά σε αυτό τον χώρο. 

 

4.2. Επιλογή ερευνητικής μεθόδου 

Οι τύποι έρευνας, με τους οποίους οι μελετητές δύνανται να προσεγγίσουν το υπό 

μελέτη αντικείμενο, είναι τρεις: 

1. Η ποσοτική έρευνα 

2. Η ποιοτική έρευνα 

3. Η μέθοδος της μικτής προσέγγισης 

Η ποσοτική έρευνα χαρακτηρίζεται από την επιδίωξη του μελετητή να συλλέξει 

αντικειμενικά δεδομένα για κάποιο φαινόμενο, τα οποία στη συνέχεια θα μετατρέψει σε 

αριθμητικά ή στατιστικά στοιχεία, ώστε να προχωρήσει σε συγκρίσεις μεταξύ των 

διαφόρων μεταβλητών και να παρουσιάσει αντικειμενικές εξηγήσεις για τα αίτια ή τις 
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σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών που θα αποτελούν μια αντικειμενική και γενική 

θεωρία για το φαινόμενο της έρευνας (Μαντζούκας, 2007). Στόχος της ποσοτικής 

έρευνας είναι η μετατροπή των δεδομένων σε νουμερικά στοιχεία, για να αναλυθεί η 

ποσότητα εμφάνισης του υπό εξέτασης φαινομένου (Kvale, 1996). 

Αντίθετα με την ποσοτική ανάλυση, στην ποιοτική δεν χρησιμοποιούνται καθόλου 

νούμερα καθώς σε αυτήν την μεθοδολογία έρευνας δεν απαντάται το «πόσο», αλλά το 

«πως» και το «γιατί». Η ποιοτική μέθοδος διακρίνεται για την φυσιολογική της μορφή, 

η οποία διευκολύνει τον ερευνητή να διεισδύσει στην προσωπικότητα των υποκειμένων 

και να κατανοήσει τις επιρροές που έχουν δεχτεί (Παπαγεωργίου, 1998). 

Οι ποιοτικές μέθοδοι δίνουν την ευκαιρία στον μελετητή να στοχεύσει στο τι σημαίνει 

για τα υποκείμενα  η εμπειρία στην οποία αναφέρονται, δηλαδή να μελετήσει εις βάθος  

το φαινόμενο (Παρασκευοπούλου – Κόλλια, 2008). Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε 

η μέθοδος της ποιοτικής έρευνας, εξαιτίας ακριβώς αυτού του δεδομένου, δηλαδή της 

δυνατότητας για εμβάθυνση που προσφέρεται χρησιμοποιώντας τον συγκεκριμένο τύπο 

έρευνας. 

Τέλος, οι μικτές προσεγγίσεις συνδυάζουν ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους, ώστε να 

αξιοποιούν καλύτερα τα πλεονεκτήματα της κάθε μεθόδου και να αντιμετωπίζουν 

αποτελεσματικότερα τις αδυναμίες τους. 

 

4.3. Επιλογή μεθόδου συλλογής ευρημάτων 

Οι μέθοδοι για την συλλογή δεδομένων κατά την ποιοτική μέθοδο είναι οι παρακάτω: 

 Προσωπικές συνεντεύξεις 

 Τηλεφωνικές συνεντεύξεις 

 Χορήγηση ερωτηματολογίων μέσω διαδικτύου 

 Ατομικές ή ομαδικές συνεντεύξεις εις βάθος 

 Ομάδες εστίασης 

 Παρατήρηση 

Σύμφωνα με τον Φίλια (1993) οι συνεντεύξεις διαχωρίζονται σε δομημένες, μη 

δομημένες, ημι-δομημένες, άμεσες ή έμμεσες, επαναλαμβανόμενες και εις βάθος, ενώ 

σύμφωνα με την Κυριαζή (1998) υπάρχουν ακόμη τρεις κατηγορίες, οι τυποποιημένες, 

οι ελεύθερες και οι τηλεφωνικές. 
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Στην παρούσα εργασία ως μέθοδος συλλογής ευρημάτων επιλέχθηκε η ερευνητική 

συνέντευξη με ημι-δομημένη τεχνική, καθώς μέσω της παραπάνω μεθόδου παρέχεται 

στον ερευνητή η δυνατότητα διερεύνησης του θέματος σε βάθος, αφού είναι θεμιτή η 

τροποποίηση της διαδικασίας ανάλογα με την περίπτωση (Δημητριάδη, 2000). Σε 

πρώτη φάση ο μελετητής επικοινώνησε με τα υποκείμενα του δείγματος μέσω 

τηλεφώνου και απέσπασε την έγκρισή τους για συμμετοχή στην έρευνα. Εν συνεχεία 

εστάλησαν τα ερωτηματολόγια στους προσωπικούς τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς, 

ώστε να λάβουν γνώση περί του θέματος, να διατυπώσουν τυχόν απορίες και να 

προετοιμαστούν για το κύριο μέρος της συνέντευξης. Κατόπιν συνεννόησης με τον 

ερευνητή κανονίστηκαν προσωπικά και τηλεφωνικά ραντεβού σε ώρες που θα 

επέτρεπαν την απρόσκοπτη διεξαγωγή της συνέντευξης. Οι συνεντεύξεις είχαν μέσο 

όρο διάρκειας τα 60 λεπτά. 

 

4.4. Ερευνητικοί άξονες ερωτηματολογίου 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, για την συλλογή των δεδομένων της έρευνας 

επιλέχθηκε η ερευνητική συνέντευξη με ημι-δομημένη τεχνική βάσει ερωτηματολογίου. 

Η συγκεκριμένη επιλογή έγινε από τον ερευνητή, διότι αφενός αποσκοπούσε στην 

ύπαρξη κάποιας συγκεκριμένης και αποσαφηνισμένης δομής της συνέντευξης, 

αφετέρου, όμως, επιζητούσε και έναν τύπο πιο ελεύθερης συζήτησης στις περιπτώσεις 

που αυτό ήταν εφικτό. 

Όσον αφορά το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου, ουσιαστικά διαχωρίστηκε σε δυο 

ενότητες. Η πρώτη ενότητα πραγματεύεται την καταγραφή των παραγόντων 

βιωσιμότητας των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί 

κατά την περίοδο της ύφεσης. Στην δεύτερη θεματική ενότητα αναφέρονται οι 

παράγοντες που συνεισφέρουν στην βιωσιμότητα των ΜΜΕ και εξάγονται από την 

βιβλιογραφική επισκόπηση και μελετάται η ευαισθησία και η αντίδραση των 

επιχειρήσεων σε αυτούς τους άξονες. Ακόμη, διερευνάται ο τρόπος ανταπόκρισης των 

εταιριών στους συγκεκριμένους παράγοντες και ο βαθμός στον οποίο επωφελούνται οι 

επιχειρήσεις τους από αυτές τις ενέργειες. 

4.5. Συγκρότηση και χαρακτηριστικά δείγματος 

Η ποιοτική δειγματοληψία βασίζεται στους βασικούς κανόνες της καταλληλότητας και 

της επάρκειας (Morse και Field, 1996). Στην ποιοτική έρευνα το δείγμα δεν είναι 
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απαραίτητο να είναι ποσοτικά εκτενές, καθώς ένα μεγάλο δείγμα συνήθως λειτουργεί 

αρνητικά για την εγκυρότητα της έρευνας, αφού όσο μεγαλύτερο είναι το πλήθος τόσο 

πιο πιθανό είναι να χαθούν τα υποκειμενικά και εξατομικευμένα χαρακτηριστικά που 

προσπαθεί να εξετάσει ο συγκεκριμένος τύπος έρευνας (Μαντζούκας, 2007). 

Το δείγμα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη γνώση, τα χαρακτηριστικά και την θέληση 

ούτως ώστε να είναι ικανό να παρέχει στον ερευνητή ολοκληρωμένες και εις βάθος 

απαντήσεις. Για τον λόγο αυτό, το δείγμα συγκροτείται με βάση την υποκειμενική 

γνώση του ερευνητή για το δείγμα (purpose sampling). 

Στην προκείμενη έρευνα χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της σκόπιμης δειγματοληψίας 

(purposive) και, πιο συγκεκριμένα, η τεχνική της προσωπικής κρίσης (judgemental 

sampling), καθώς μέσω αυτής δίνεται η ευκαιρία στον μελετητή να επιλέξει τα στοιχεία 

που ο ίδιος επιθυμεί, διατηρώντας παράλληλα ως κριτήριο επιλογής ορισμένα 

χαρακτηριστικά του συνολικού πληθυσμού (Cooper και Emory, 1995). 

Στο δείγμα της έρευνας, που βασίζεται σε πρωτογενή στοιχεία, περιλαμβάνονται τρεις 

ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στο χονδρικό εμπόριο 

κουρτινών. Η εταιρία Α εδρεύει στην Αθήνα και απαριθμεί περίπου 55 εργαζομένους, η 

εταιρία Β που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη απασχολεί περί τους 30 εργαζομένους, ενώ η 

εταιρία Γ επίσης την έδρα της στην Θεσσαλονίκη και απασχολεί πέντε εργαζομένους. 

Οι εταιρίες του δείγματος δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εισαγωγής και 

χονδρικής πώλησης κουρτινών σε καταστήματα λιανικής. Ο τρόπος λειτουργίας τους 

είναι κοινός, καθώς για την άσκηση της δραστηριότητάς τους συντηρούν 

αποθηκευτικές εγκαταστάσεις τις οποίες προμηθεύουν με απόθεμα προς διάθεση 

(στοκ). Η εταιρία Γ διαφοροποιείται κάπως από τις πρώτες, καθώς τα τελευταία χρόνια 

δεν στηρίζεται επί το πλείστον στην διατήρηση μεγάλων αποθεμάτων, αλλά εξυπηρετεί 

τους πελάτες με κατά παραγγελία εισαγωγές και διαχείριση παραδόσεων. Ακόμη μια 

διαφοροποίηση είναι ότι οι εταιρίες Α και Β πωλούν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ η 

Γ αντιπροσωπεύει επώνυμους οίκους του εξωτερικού. 

Το μέγεθος των συγκεκριμένων επιχειρήσεων έπαιξε βασικό ρόλο στην συγκρότηση 

του δείγματος. Σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναφέρθηκε στο 

πρώτο κεφάλαιο, ως πολύ μικρές ορίζονται οι εταιρίες που απασχολούν μέχρι 9 

εργαζομένους, ως μικρές αυτές που απασχολούν από 10 έως 49 εργαζομένους και ως 

μεσαίες όσες απασχολούν από 50 έως 250 εργαζομένους. Το δείγμα της συγκεκριμένης 
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μελέτης συγκροτήθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο, ώστε να εκπροσωπούνται και οι τρεις 

υπο – κατηγορίες των ΜΜΕ και να ανακαλυφθούν έτσι τυχόν ομοιότητες ή διαφορές 

μεταξύ των διαφορετικών μεγεθών. 

Πίνακας 4.1.: Κατανομή δείγματος έρευνας 

Εταιρία Έδρα Εργαζόμενοι Υποκατηγορία ΜΜΕ 

Α Αθήνα 55 Μεσαία 

Β Θεσσαλονίκη 30 Μικρή 

Γ Θεσσαλονίκη 5 Πολύ μικρή 

 

Οι εταιρίες Α και Β εκπροσωπήθηκαν από τους υπεύθυνους πωλήσεων Βόρειας 

Ελλάδας και Βαλκανίων, ενώ για την εταιρία Γ επικοινωνήσαμε με μια εκ των 

ιδιοκτητών της επιχείρησης. 
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

5.1. Παρουσίαση ευρημάτων 

Στην συγκεκριμένη ενότητα παρατίθενται τα ευρήματα για κάθε εταιρία, που 

εξήχθησαν βάσει ερωταπαντήσεων στο ερωτηματολόγιο της έρευνας. 

#1: Ποια στοιχεία της επιχείρησής σας είναι αυτά που εξασφαλίζουν την 

βιωσιμότητα/ανάπτυξη της εταιρίας σας κατά την περίοδο της οικονομικής ύφεσης; 

 

Εταιρία Α 

Ως κυριότεροι παράγοντες βιωσιμότητας της εταιρίας Α αναφέρθηκαν η 

χρηματοοικονομική σταθερότητα λόγω επάρκειας ιδίων κεφαλαίων και οι ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις. Σημαντικό μερίδιο στην βιωσιμότητα της εταιρίας είχαν ακόμη το 

μεγάλο μερίδιο της αγοράς που κατείχε η επιχείρηση προ κρίσης, η διατήρηση μεγάλων 

αποθεμάτων και οι γρήγοροι χρόνοι παραδόσεων στους πελάτες. Τέλος, η πολύ καλή 

γνώση της βιομηχανικής παραγωγής του εξωτερικού βοήθησε κατά την περίοδο της 

κρίσης στην «πίεση» προς τους προμηθευτές για μείωση κοστολογίων, γεγονός που 

αύξησε την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και επέτρεψε στην εταιρία να 

προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. 

Εταιρία Β 

Όσον αφορά την εγχώρια αγορά, η στρατηγική τοποθέτηση που είχε επιλεχθεί και προ 

κρίσης, συνεισέφερε τα μέγιστα στην συγκράτηση των πωλήσεων της εταιρίας σε 

ικανοποιητικά επίπεδα. Όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος της εταιρίας «το πελατολόγιο 

απαρτιζόταν κυρίως από τα “δυνατά” μαγαζιά, τα οποία διατηρήθηκαν κατά την περίοδο 

της ύφεσης». Εξίσου σημαντικός παράγοντας για την εταιρία Β αποτελεί η έντονη 

εξωστρέφεια που επιδεικνύει και η συνεχής ανάπτυξή της στις αγορές του εξωτερικού. 

Εταιρία Γ 

Με σκοπό την επίτευξη της βιωσιμότητάς της, η εταιρία Γ βασίστηκε κυρίως στην 

μείωση του κόστους. Στην λογική αυτή περιορίστηκαν οι αγορές αποθεμάτων και 

προτιμήθηκε η εξυπηρέτηση των πελατών με κατά παραγγελία εισαγωγές. Ακόμη,  η 

εταιρία προχώρησε σε περιορισμό του προσωπικού αποδεσμεύοντας δυο άτομα από το 
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σύνολο των επτά, ενώ έγινε και αναδιαμόρφωση του πελατολογίου με την εστίαση να 

δίνεται πλέον στους αξιόπιστους πελάτες. 

#2: Συγκρίνοντας με τα προ κρίσης δεδομένα, χρειάστηκε να συντελεστούν αλλαγές στον 

τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας ώστε να συμβαδίσετε με τα νέα δεδομένα; Αν ναι, 

ποιες ήταν αυτές, πως υλοποιήθηκαν και σε ποιο βαθμό βοήθησαν; 

  

Εταιρία Α 

Η κυριότερη αλλαγή που αναφέρθηκε αφορά την αλλαγή στην πιστωτική αλλαγή των 

πελατών εξαιτίας επισφαλειών και έλλειψης ρευστότητας στην αγορά. Η πίστωση των 

πελατών, η οποία πριν την κρίση έφτανε μέχρι και τους έξι μήνες, έχει σχεδόν 

μηδενιστεί. Για να υλοποιηθεί αυτή η λογική, η εταιρία προχώρησε στην παροχή 

εκπτώσεων (7-10%) στους πελάτες, οι οποίοι εξοφλούν τον λογαριασμό τους κάθε 

μήνα ή μέσω αντικαταβολής. Η κίνηση αυτή συνεισέφερε στην ρευστότητα της 

εταιρίας Α, καθώς σημειώνεται εισροή μετρητών αντί για είσπραξη αξιογράφων. 

Εταιρία Β 

Η αλλαγή στον τρόπο είσπραξης των λογαριασμών αναφέρθηκε και από την εταιρία Β 

ως η σημαντικότερη αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της. Ακολουθήθηκαν 

αυστηρότερα μέτρα σχετικά με την πιστωτική πολιτική της εταιρίας, ώστε να 

διατηρηθεί η ρευστότητα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εταιρίας, την αλλαγή 

πιστωτικής πολιτικής ενέτεινε και η ανεπαρκής στήριξη από το τραπεζικό σύστημα. 

Εταιρία Γ 

Η προβληματική ρευστότητα της επιχείρησης και οι ολοένα αυξανόμενες επισφάλειες 

των πελατών οδήγησαν και την εταιρία Γ στην αλλαγή στον τρόπο εκτέλεσης των 

εισπρακτέων. Η επιχείρηση έχει μηδενίσει, ουσιαστικά, τον πίστωση και εισπράττει 

είτε μέσω αντικαταβολής, είτε μέσω προκαταβολής. Η αλλαγή στον τρόπο είσπραξης 

των υπολοίπων ωφέλησε στην ρευστότητα της επιχείρησης και στην αποφυγή 

«παγωμένων» υπολοίπων. 
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#3: Η μείωση του κόστους καταγράφεται ως μια από τις πρώτες κινήσεις των 

επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση συνθηκών αβεβαιότητας. Εσείς έχετε προβεί σε 

αντίστοιχες κινήσεις για να ανταπεξέλθετε στα νέα οικονομικά δεδομένα; 

 

Εταιρία Α 

Η κυριότερη μείωση που συντελέστηκε αφορά την μείωση του κόστους αποθήκης είτε 

μέσω αντικατάστασης προμηθευτών, είτε μέσω πίεσης για τμηματικές παραλαβές από 

τους παραγωγούς. Με τα προ κρίσης δεδομένα, η εταιρία για να πάρει την 

αποκλειστικότητα κάποιου προϊόντος για την ελληνική αγορά ήταν αναγκασμένη να 

παραγγέλνει πολύ μεγάλες ποσότητες σε μια παρτίδα. Πλέον, οι παραδόσεις γίνονται 

τμηματικά, οπότε έτσι μειώθηκε το υψηλό κόστος αποθήκευσης, καθώς και ο κίνδυνος 

παραμονής μεγάλης ποσότητας αδιάθετου στοκ, καθώς το είδος είναι προϊόν μόδας και 

παρουσιάζει έντονες εναλλαγές σχεδίων. Ακόμη, με τον τρόπο αυτό μειώθηκε και ο 

χρόνος παράδοσης, καθώς ο χρόνος παραγωγής των σημερινών ποσοτήτων είναι κατά 

πολύ συντομότερος από τις τεράστιες παρτίδες που απαιτούνταν παλαιότερα. 

Ακόμη, μείωση κόστους επιτεύχθηκε και σε λειτουργικά έξοδα, όπως αγορές 

αυτοκινήτων με χαμηλότερες καταναλώσεις, μειώσεις λόγω αλλαγής τεχνολογίας στην 

ενέργεια και συμφέρουσες συμφωνίες στον τομέα της τηλεφωνίας. 

Αντιθέτως, δεν σημειώθηκε μείωση κόστους σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία της 

εταιρίας σε εμπορικές εκθέσεις, ενώ κατ’ επιλογήν δεν καταγράφηκε μείωση κόστους 

από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού, γιατί δεν θα επερχόταν αντίστοιχη μείωση στο 

ανά μονάδα κόστος. 

Εταιρία Β 

Αντιθέτως με την εταιρία Α, στην εταιρία Β προτιμήθηκε η μείωση κόστους από 

πλευρά ανθρώπινου δυναμικού. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφηκε η απομάκρυνση 

εργαζομένων με πόστο σε χαμηλόβαθμο επίπεδο (εργαζόμενοι στις αποθήκες), ενώ 

παράλληλα επήλθε μείωση των μισθών στο προσωπικό που διατηρήθηκε. 

Ακόμη δυο παράγοντες που συνεισέφεραν στην μείωση κόστους, ήταν η μεταφορά της 

εταιρίας σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και η πίεση που ασκήθηκε στις μεταφορικές 

εταιρίες σχετικά με τα έξοδα των μεταφορών από και προς τις χώρες του εξωτερικού. 
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Εταιρία Γ 

Όπως και στην εταιρία Β, έτσι και στην εταιρία Γ η πιο αισθητή μείωση του κόστους 

προήλθε από τις περικοπές σε εργαζομένους και την μείωση στους μισθούς όσων 

παρέμειναν. Κατά την περίοδο της ύφεσης, η εταιρία προχώρησε στην αποδέσμευση 

δυο υπαλλήλων από τους επτά που αριθμούσε συνολικά, ενώ ακόμη προχώρησε και σε 

μείωση των λειτουργικών της εξόδων μέσω, κυρίως, της διαπραγμάτευσης του ύψους 

ενοικίασης των εγκαταστάσεών της. 

#4: Πως έχει επηρεαστεί το πελατολόγιό σας κατά την περίοδο της κρίσης; Χρειάστηκαν 

συγκεκριμένες ενέργειες από πλευράς σας για την διαχείριση/διατήρηση/ανάπτυξη των 

πελατών και, αν ναι, ποιες ήταν αυτές; 

 

Εταιρία Α 

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εταιρίας, το πελατολόγιο της έχει «χαθεί» σε ποσοστό 

περίπου 50%, καθώς κάποιοι πελάτες είτε έχουν παύσει την λειτουργία τους, είτε 

αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην νέα πιστωτική πολιτική, είτε οι τζίροι τους είναι 

αμελητέοι με αποτέλεσμα να μην ενδιαφέρεται η εταιρία για την διατήρησή τους. 

Κατά την τελευταία πενταετία, παρατηρείται το φαινόμενο ότι οι πωλήσεις 

συσσωρεύτηκαν σε λίγους πελάτες και δεν υπάρχει η διασπορά του παρελθόντος, 

γεγονός που οφείλεται στην προτίμηση των τελικών πελατών σε καταστήματα που 

προσφέρουν συγκεκριμένα οφέλη, όπως ποιότητα, αξιοπιστία, κ.α. 

Παρόλα αυτά, το μερίδιο της αγοράς διατηρήθηκε, αφενός λόγω της αξιοπιστίας της 

εταιρίας Α και αφετέρου εξαιτίας της σωστής εξυπηρέτησης πελατών, την στιγμή που 

πολλοί από τους ανταγωνιστές εξήλθαν από την αγορά. Εν ολίγοις, η εταιρία Α 

κατάφερε να διατηρήσει το μερίδιο στην αγορά αποσπώντας μερίδιο του ανταγωνισμού 

της. 

Εταιρία Β 

Ο εκπρόσωπος της εταιρίας Β αναφέρθηκε στην σημαντική μείωση του πελατολογίου, 

καθώς πολλά καταστήματα λιανικής έπαυσαν την λειτουργία τους, ενώ παράλληλα 

μειώθηκε και η ζήτηση των εναπομεινάντων. 
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Με αυτό το δεδομένο, η εταιρία Β επέλεξε να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένους πελάτες 

που επιδεικνύουν αξιοπιστία, μέσω της εισαγωγής και της υποστήριξης νέων 

προϊόντων. Παράλληλα, όμως, στήριξε και τους πελάτες με οικονομικά προβλήματα 

μέσω της συνέχισης προμήθειας προϊόντων, καθώς ο τρόπος αυτός ήταν ο μοναδικός 

για να εισπράξει η εταιρία Β παλαιότερα ανεξόφλητα υπόλοιπα των τελευταίων. 

Εταιρία Γ  

Μείωση πελατολογίου αναφέρεται και από την εταιρία Γ, καθώς μέρος της πελατείας 

ανέστειλε την λειτουργία του, ενώ άλλοι πελάτες δηλώνουν αδυναμία αποπληρωμής 

των λογαριασμών τους. 

Στα πλαίσια αυτά, η εταιρία Γ επικεντρώθηκε πιο εντατικά στους υπάρχοντες πελάτες 

μέσω συχνότερων επαγγελματικών ταξιδιών και επισκέψεων με στόχο την περαιτέρω 

ενδυνάμωση της διαπροσωπικής επαφής με το πελατολόγιο. 

#5: Με δεδομένο ότι η φύση της ζήτησης έχει μεταβληθεί τα τελευταία χρόνια, εσείς με 

ποιους τρόπους ανταποκρίνεστε στα νέα δεδομένα; 

 

Εταιρία Α 

Ο εκπρόσωπος της εταιρίας Α επιβεβαιώνει τόσο την ποσοτική, όσο και την ποιοτική 

μεταβολή στη ζήτηση. Ενδεικτικά αναφέρεται η μείωση κατά 50% στον μέσο όρο 

πώλησης των ειδών από το 2008, λόγω της στροφής του πελατολογίου προς τα 

οικονομικότερα είδη. 

Με τα παραπάνω δεδομένα η εταιρία ακολούθησε επιθετική πολιτική όσον αφορά την 

γκάμα των προϊόντων και την προσφερόμενη ποικιλία. Εξαιτίας της γενικότερης 

πτώσης των τιμών, η εταιρία Α προσπαθεί να κερδίσει τον πελάτη προσφέροντάς του 

ευρύτερη γκάμα προϊόντων, που πλαισιώνεται πιο ολοκληρωμένα αφού συνοδεύεται 

και από παρόμοια προϊόντα που συνδυάζονται μεταξύ τους, οπότε επιλέγονται 

ευκολότερα από τον τελικό πελάτη. 

Εταιρία Β 

Η εταιρία Β αντιδρά στην αλλαγή της ζήτησης, μέσω αλλαγής στη σχέση τζίρου – 

κέρδους. Εξαιτίας του γεγονότος, ότι οι προμηθευτές της εταιρίας δεν κατέβαζαν τις 

τιμές τους και με δεδομένη την στροφή του ελληνικού κοινού σε οικονομικότερα είδη, 
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η εταιρία προχώρησε σε μείωση του περιθωρίου κέρδους της ώστε να βγαίνει πιο 

ανταγωνιστικά στην αγορά. 

Ακόμη, προχώρησε σε συνεργασίες με καινούργιους προμηθευτές που προσφέρουν 

χαμηλότερες τιμές, ενώ παράλληλα επέκτεινε την γκάμα της για να συγκρατηθούν οι 

πωλήσεις της. Τέλος, η αλλαγή στην εγχώρια ζήτηση αποτέλεσε έναν από τους 

σημαντικότερους λόγους στην επικέντρωση του ενδιαφέροντος της εταιρίας σε 

αναζήτηση πελατών σε χώρες του εξωτερικού. 

Εταιρία Γ 

Στα ίδια πλαίσια κινήθηκε και η εταιρία Γ, η οποία για να συναντήσει τις νέες 

απαιτήσεις της ζήτησης προχώρησε σε μείωση των τιμών πώλησης με δυο τρόπους. Ο 

πρώτος έχει να κάνει με την αναπροσαρμογή του περιθωρίου κέρδους της και ο 

δεύτερος αφορά την ισχυροποίηση της διαπραγματευτικής ικανότητας με τους 

προμηθευτές, τους οποίους ανάγκασαν να μειώσουν τις τιμές διάθεσης των προϊόντων 

τους. 

#6: Συντελέστηκαν αλλαγές στον τρόπο παρακολούθησης των δυνάμεων της αγοράς 

(πελάτες, ανταγωνισμός, κ.α.); Κατά πόσο στηρίζεστε στην γρήγορη ανταπόκριση στις 

αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος της εταιρίας;  

 

Εταιρία Α 

Κατά την περίοδο της κρίσης εντατικοποιήθηκε η παρακολούθηση της αγοράς, όπως 

αναφέρει ο εκπρόσωπος της εταιρίας Α. Οι αλλαγές είναι συχνές και η προσαρμογή στα 

εκάστοτε δεδομένα κρίνεται αναγκαία. Για τον λόγο αυτό η εταιρία προχώρησε σε 

επενδύσεις σε προγράμματα παρακολούθησης των πελατών (CRM), μέσω των οποίων 

γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στατιστική ανάλυση της συμπεριφοράς και των 

αντιδράσεων των πελατών. Οι ιθύνοντες της εταιρίας παρακολουθούν πολύ 

περισσότερο την επιλογή προϊόντων κάθε πελάτη, καθώς ενημερώνονται διεξοδικά για 

τις προτιμήσεις του καθενός. Όσον αφορά την παρακολούθηση του ανταγωνισμού, 

διεξάγεται με τον «παραδοσιακό» τρόπο της κατασκοπείας. 

Εταιρία Β 

Η παρακολούθηση των δυνάμεων της αγοράς δεν εντατικοποιήθηκε στην περίοδο της 

ύφεσης, αλλά παρέμεινε στα προ κρίσης επίπεδα. Η ανταπόκριση στον έλεγχο που 
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διεξάγεται δεν κρίνεται ικανοποιητική, τουλάχιστον για την ελληνική αγορά, καθώς η 

εταιρία ενώ διέβλεπε τις αλλαγές που λάμβαναν χώρα παρόλα αυτά αδυνατούσε να 

προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, υπό τον όρο της καθυστέρησης στη μείωση των τιμών 

πώλησης. 

Εταιρία Γ 

Η εκπρόσωπος της εταιρίας Γ ανέφερε ότι κατά τα τελευταία χρόνια ο έλεγχος της 

αγοράς και η παρακολούθηση του πελάτη έγιναν πιο συστηματικά. Στα πλαίσια αυτά, η 

εταιρία προωθεί την πιο τακτική επαφή με τους πελάτες μέσω συχνότερων 

επαγγελματικών ταξιδιών 

#7: Στα πλαίσια διατήρησης της βιωσιμότητας της επιχείρησής σας, έχετε υλοποιήσει την 

στρατηγική της διαφοροποίησης (συσχετισμένης/ασυσχέτιστης);  

 

Εταιρία Α 

Την φετινή περίοδο έχει γίνει μια προσπάθεια συσχετισμένης διαφοροποίησης στην 

παράλληλη αγορά του υφάσματος επίπλωσης, καθώς λόγω του υπάρχοντος 

πελατολογίου κρίνεται σχετικά εύκολη η άμεση ένταξη των ειδών στην αγορά. Σε 

πρότερο χρόνο είχε γίνει ακόμη μια προσπάθεια συσχετισμένης διαφοροποίησης (με 

φούντες κ.α.), η οποία δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και τελικά εγκαταλείφθηκε. 

Εταιρία Β 

Η εταιρία Β δεν έχει υλοποιήσει την στρατηγική της διαφοροποίησης, αφού κατ’ 

επιλογήν της ίδιας αποφασίστηκε η εξειδίκευση στην κύρια δραστηριότητα με σκοπό 

την ενδυνάμωση στο συγκεκριμένο είδος. 

Εταιρία Γ 

Όπως και στην εταιρία Β, έτσι και στην εταιρία Γ προτιμήθηκε η εξειδίκευση στην 

κύρια δραστηριότητα της. Όπως μας εξηγεί η εκπρόσωπος της εταιρίας, ακόμα και σε 

περίπτωση σχετικής απόφασης για διαφοροποίηση κάποιου τύπου, δεν θα υπήρχαν τα 

αναγκαία κεφάλαια για να στηριχθεί το πρότζεκτ. 

#8: Στην ίδια κατεύθυνση έχετε συνάψει συνέργειες/συνεργασίες με άλλες εταιρίες; Αν 

ναι, κατά πόσο σας βοήθησαν; 

 



67 
 

Εταιρία Α 

Από το 2008 έχει ξεκινήσει η συνεργασία της εταιρίας με πορτογαλική εταιρία 

ενδυμάτων μέσω franchise. Η θυγατρική έχει εντατικοποιήσει την δραστηριότητά της 

την τελευταία τριετία και διατηρεί καταστήματα σε Αθήνα και Βόλο. 

Η νέα προσπάθεια κρίνεται πολύ θετική, καθώς αποφέρει αρκετά κέρδη, ενώ η αιτία 

σύναψης της σχετικής συνέργειας ήταν η προτίμηση των ιδιοκτητών της Α για 

επενδύσεις, καθώς τα επιτόκια των τραπεζών δεν κρίθηκαν ικανοποιητικά. 

Εταιρία Β 

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εταιρίας Β, μέχρι στιγμής δεν έχει υλοποιηθεί κάποια 

συνέργεια με άλλη εταιρία παρόλες τις σχετικές κρούσεις που είχαν γίνει. Φέτος, μόνο, 

υπάρχουν σοβαρές σκέψεις για συνεργασία με ομοειδή ελληνική εταιρία με στόχο την 

δημιουργία κοινής συλλογής για τους πελάτες του εξωτερικού. 

Εταιρία Γ 

Στην εταιρία Γ δεν έχει καταγραφεί κάποια συνέργεια με άλλη εταιρία, ενώ δεν έχουν 

υπάρξει σχετικές σκέψεις για μελλοντική υλοποίηση. 

#9: Έχετε προχωρήσει σε καθετοποίηση των εργασιών σας (είτε μπρος τα μπρος, είτε 

προς τα πίσω); Αν ναι, κατά πόσο σας έχει βοηθήσει; 

 

Εταιρία Α 

Έχει υλοποιηθεί προς τα πίσω καθετοποίηση με την δημιουργία βιοτεχνίας παραγωγής 

δειγματολογίων (κρεμάστρες/ βιβλία συλλογών). Τα δειγματολόγια της εταιρίας 

κατασκευάζονται, πλέον, αποκλειστικά εντός της εταιρίας και όχι μέσω outsourcing 

όπως παλαιότερα. Η συγκεκριμένη κίνηση έχει συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση 

κόστους μέσω μείωσης κόστους αποθήκευσης και στην ευελιξία και την ταχύτητα των 

παραδόσεων στους πελάτες. 

Εταιρία Β 

Η εταιρία Β έχει προχωρήσει σε προς τα εμπρός καθετοποίηση εργασιών, με την 

απευθείας πώληση των προϊόντων της σε ξενοδοχειακές μονάδες. Η ανάληψη του 

κομματιού αυτού, την στιγμή που δεν υπήρχε κατά το παρελθόν, είχε θετικά 
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αποτελέσματα στις πωλήσεις, παρόλα αυτά λειτουργεί συμπληρωματική προς την κύρια 

δραστηριότητα της εταιρίας. 

Εταιρία Γ 

Καθετοποίηση προς τα εμπρός αναφέρεται και από την εταιρία Γ, καθώς πλέον διαθέτει 

δικό της κατάστημα λιανικής πώλησης. Τα αποτελέσματα δεν κρίνονται σημαντικά 

λόγω της οικονομικής δυσπραγίας που πλήττει συνολικά τον κλάδο του λιανικού 

εμπορίου. 

#10: Υιοθετήσατε τον όρο της καινοτομίας (σε προϊόντα/υπηρεσίες) κατά την περίοδο της 

κρίσης και, αν ναι, με ποιους τρόπους; 

 

Εταιρίες Α – Β – Γ  

Κοινή απόκριση από τις τρεις εταιρίες σχετικά με την καινοτόμο δράση, η οποία και 

δεν καταγράφεται στην λειτουργία τους. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εταιριών, 

η φύση και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του κλάδου δεν κάνουν εφικτή την υιοθεσία 

της τεχνολογίας ούτε σε προϊόντα/ υπηρεσίες, ούτε σε ενδοεπιχειρησιακές λειτουργίες. 

#11: Με ποιους τρόπους σας έχει βοηθήσει η χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτύου 

ώστε να ανταπεξέλθετε στα αντίξοα οικονομικά δεδομένα; 

 

Εταιρία Α 

Η τεχνολογία έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς στην προσπάθεια της εταιρίας για 

περαιτέρω ανάπτυξη. Από την εισαγωγή των προϊόντων μέχρι και το στάδιο της τελικής 

διάθεσης γίνεται χρήση barcode, ενώ με την ίδια λογική διεξάγεται η παραγγελιοληψία 

στις εμπορικές εκθέσεις. Πλέον, γίνεται εκτενής χρήση συστήματος CRM για την 

συνεχή παρακολούθηση της συμπεριφοράς του πελατολογίου, ενώ ακόμη έχει 

ξεκινήσει την λειτουργία του το εσωτερικό δίκτυο Intranet, το οποίο παρέχει όλες τις 

πληροφορίες για τα είδη και την αποθήκη στους πελάτες μέσω διαδικτύου. Οι 

παραπάνω κινήσεις έχουν συνεισφέρει σημαντικά τόσο στην παρακολούθηση πελατών 

και πωλήσεων, όσο και στην ευελιξία της εταιρίας, ενώ παράλληλα ενδυναμώθηκε η 

αξιοπιστία στα μάτια, κυρίως, των πελατών του εξωτερικού. 
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Εταιρία Β 

Στο κομμάτι της τεχνολογίας, η εταιρία Β προχώρησε αλλαγή λογισμικού σχετικά με το 

monitoring του πελατολογίου και των αποθεμάτων στην αποθήκη. Ακόμη, όλα τα 

στάδια της παραγγελιοληψίας, καθώς και η επικοινωνία με τους πελάτες για την 

διαχείριση παραγγελιών γίνεται διαδικτυακά. Τα παραπάνω έχουν βοηθήσει σημαντικά 

στο κόστος, στην ευελιξία και στην ταχύτητα εξυπηρέτησης και στην ανταπόκριση στις 

απαιτήσεις των πελατών του εξωτερικού. 

Εταιρία Γ 

Η αυξημένη χρήση του διαδικτύου αναφέρεται και από την εταιρία Γ στις επαφές με 

πελάτες και προμηθευτές, γεγονός που παρέχει ευελιξία κινήσεων, ταχύτητα 

ενημέρωσης και μειωμένο κόστος επικοινωνίας. 

#12: Έχετε ενισχύσει τις στρατηγικές μάρκετινγκ κατά την περίοδο της ύφεσης; Σε ποιο 

βαθμό ενισχύθηκε η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας από τέτοιες ενέργειες; 

 

Εταιρία Α 

Όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος της εταιρίας Α, οι στρατηγικές μάρκετινγκ δεν έχουν 

ενισχυθεί ούτε ακολουθούνται συστηματικά. Το μάρκετινγκ της εταιρίας λειτουργεί 

εμπειρικά και όπως σημειώνει ο ίδιος «το μάρκετινγκ αποτελεί τον τομέα στον οποίο 

έχουν γίνει τα μικρότερα βήματα από την επιχείρηση». Παρόλα αυτά έχουν εισαχθεί 

αποσπασματικά κάποιες κινήσεις, όπως η παροχή εκπτώσεων στους πελάτες με 

εξόφληση του λογαριασμού σε συμφωνημένο χρονικό διάστημα. 

Εταιρία Β 

Στην εταιρία Β οι στρατηγικές μάρκετινγκ και προώθησης έχουν ενισχυθεί στην 

περίοδο της ύφεσης. Αρχικά, εξαιτίας της αλλαγής στην πιστωτική πολιτική έχει 

αλλάξει και η εκπτωτική πολιτική της εταιρίας, βάσει της οποίας παρέχονται εκπτώσεις 

στην εξόφληση λογαριασμών των πελατών σε προκαθορισμένο χρόνο. Ακόμη, 

καταγράφεται μια επικέντρωση σε βασικούς πελάτες της επιχείρησης μέσω παροχής 

κινήτρων στις τιμές πώλησης. Όσον αφορά την τοποθέτηση των προϊόντων στα 

καταστήματα, η εταιρία παρέχει πακέτα προσφορών σε ολοκληρωμένες συλλογές και 

εκπτώσεις στα δειγματολόγια προκειμένου να αυξηθεί η τοποθέτηση. Για εξέχουσες 

περιπτώσεις έχει προτιμηθεί ακόμη και η δωρεάν παροχή δειγματολογίων. Αναφορικά 
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με τις εμπορικές εκθέσεις η εταιρία πλέον συμμετέχει σε περισσότερες κλαδικές 

εκθέσεις τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και σε εκθέσεις με 

μικρότερη συνάφεια στις οποίες δεν έπαιρναν συμμετοχή κατά το παρελθόν. 

Εταιρία Γ 

Όσον αφορά την εταιρία Γ, ακολουθείται η ενίσχυση της τοποθέτησης στα 

καταστήματα μέσω πακέτων προσφορών ή με δωρεάν αποστολή δειγματολογίων. 

Κίνητρα δίνονται στους πελάτες και σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο πληρωμής (π.χ. 

εκπτώσεις για έγκαιρη καταβολή), ενώ οι στρατηγικές έχουν ενισχυθεί με περισσότερο 

προωθητικό υλικό και ηλεκτρονικά newsletters. Τέλος, η είσοδος των social media 

στην λειτουργία της επιχείρησης βοηθάει αρκετά στην επαφή με τους πελάτες και στην 

αναγνωρισιμότητα της επιχείρησης. 

#13: Πως κρίνετε την στάση του Κράτους στην υποστήριξη της βιωσιμότητας των 

επιχειρήσεων; Με ποιους τρόπους θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στην στήριξη της 

επιχειρηματικότητας; 

 

Εταιρία Α 

Ο εκπρόσωπος της εταιρίας Α υπογραμμίζει την αρνητική λειτουργία του κράτους στην 

υποστήριξη των ΜΜΕ. Οι βασικοί παράγοντες είναι η υψηλή φορολογία και ο 

συντελεστής Φ.Π.Α., οι συνεχείς αλλαγές στη νομοθεσία και η γραφειοκρατία, η οποία 

δεν επιτρέπει την μείωση του κόστους στη λειτουργία της επιχείρησης. Ακόμη, 

σημειώνεται η ανυπαρξία των Επιμελητηρίων, τα οποία λειτουργούν προς όφελος 

ορισμένων συμφερόντων. 

Πέρα από την μείωση της φορολογίας και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών, το 

κράτος θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά στην διεθνοποίηση των επιχειρήσεων 

μέσω της σύναψης εμπορικών συμφωνιών με άλλες χώρες ή και με επιδοτήσεις των 

εξαγωγών. 

Εταιρία Β 

Αρνητική χαρακτηρίζεται η στάση του Κράτους και από τον εκπρόσωπο της εταιρίας Β 

στα θέματα της υψηλής φορολόγησης, των αλλαγών στη νομοθεσία και στις 

καθυστερήσεις επιδοτήσεων και επιστροφής ΦΠΑ.  
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Ως τρόποι τόνωσης των επιχειρήσεων από το Κράτος προτείνονται μεταξύ άλλων ο 

συμψηφισμός του ΦΠΑ με την φορολογία, καθώς και οι επιδοτήσεις των εξόδων για 

εμπορικές εκθέσεις, πρακτική που χρησιμοποιείται από ανταγωνίστριες χώρες π.χ. 

Τουρκία μέσω της αντιστάθμισης των εξόδων από τις εκθέσεις στην φορολόγηση της 

εταιρίας. 

Εταιρία Γ 

Στα ίδια πλαίσια κινήθηκε και η εκπρόσωπος της εταιρίας Γ, η οποία πιστεύει ότι το 

κράτος δεν συμβάλλει ενεργά στην βιωσιμότητα των ΜΜΕ, καθώς η φορολόγηση είναι 

υψηλή, ενώ υπογραμμίζεται το απαγορευτικό του ποσού προς τους ασφαλιστικούς 

φορείς. Ακόμη, δυσαρέσκεια επικρατεί και για την λειτουργία των επαγγελματικών 

επιμελητηρίων, ενώ στα θετικά βήματα συμπεριλαμβάνεται η συνεργασία με την 

εφορία μέσω διαδικτύου. 

Στα πλαίσια της υποστήριξης των ΜΜΕ, το κράτος θα μπορούσε να μειώσει την 

φορολόγηση και τον συντελεστή ΦΠΑ, ώστε να συμβάλλει ενεργά στην 

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εταιριών. 

#14: Έχετε προχωρήσει σε ενέργειες διεθνοποίησης της δραστηριότητάς σας; Αν ναι, με 

ποιους τρόπους το έχετε κάνει και πόσο σημαντική θεωρείται η εξωστρέφεια στην 

διατήρηση της βιωσιμότητας της επιχείρησής σας; 

 

Εταιρία Α 

Η εταιρία Α έχει επεκταθεί και εκτός της ελληνικής αγοράς με διάφορες πρακτικές. 

Κατά πρώτον, με την έναρξη της λειτουργίας υποκαταστήματος στο Τορίνο της Ιταλίας 

και σε συνεργασία με τοπικό αντιπρόσωπο. Εκτός από την προφανή αιτία, που είναι η 

επέκταση στις αγορές του εξωτερικού, οι ιθύνοντες της εταιρίας προέβησαν στην 

κίνηση αυτή ούτως ώστε να δράσουν προληπτικά και να αντιδράσουν ταχέως σε 

περίπτωση ακραίου γεγονότος στο εσωτερικό της Ελλάδας. Η αντίδραση αφορά την 

άμεση μεταφορά της εταιρίας από την Αθήνα στο Τορίνο σε περίπτωση μεγάλων 

αναταράξεων στο εσωτερικό. 

Ακόμη, κατά τα τελευταία χρόνια η εταιρία έχει σταθερή παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις 

ανά τον κόσμο (Ρωσία, Κίνα, κ.α.), καθώς και σε πολλές κατά τόπους κλαδικές, στις 

οποίες προ κρίσης δεν έπαιρνε μέρος. Η προώθηση των προϊόντων στο εξωτερικό 



72 
 

διεξάγεται μέσω τοπικών αντιπροσώπων, τους οποίους η εταιρία προσλαμβάνει 

εξαιτίας της εντοπιότητας και της καλής γνώσης της τοπικής αγοράς. 

Ο κύριος λόγος που οδήγησε την εταιρία Α στις παραπάνω κινήσεις διεθνοποίησης 

υπήρξε η ύφεση της ελληνικής οικονομίας. Βάσει αυτού του δεδομένου, η εταιρία 

προσπαθεί να αυξήσει τα συνολικά κέρδη αντισταθμίζοντας την μειωμένη ζήτηση του 

εσωτερικού με τις αυξημένες πωλήσεις στο εξωτερικό. Η πορεία έως σήμερα 

χαρακτηρίζεται ως θετική, καθώς η παρουσία της εταιρίας στην διεθνή αγορά έχει 

επιφέρει σημαντική αύξηση στον τζίρο. 

Εταιρία Β 

Η εταιρία Β έχει υιοθετήσει και αυτή την λογική της εξωστρέφειας. Στα πλαίσια αυτά 

συμμετέχει κάθε χρόνο σε εκθέσεις παγκόσμιας εμβέλειας (Ντουμπάι, Σαγκάη, 

Γερμανία, κ.α.), ενώ παράλληλα προσλαμβάνει πωλητές, τόσο Έλληνες όσο και 

αλλοδαπούς, για να επισκέπτονται και να εξυπηρετούν τους πελάτες του εξωτερικού. 

Σε αυτή την λογική η εταιρία προσπαθεί να συναντήσει τις απαιτήσεις της ζήτησης του 

εξωτερικού, προσαρμόζοντας ανάλογα την συλλογή των προϊόντων της, στοχεύοντας 

έτσι ξεκάθαρα στους πελάτες άλλων χωρών. 

Η διεθνοποίηση της εταιρίας Β αποτελεί κύριο λίθο για την βιωσιμότητά της, καθώς 

όπως μας εξηγεί ο εκπρόσωπός της «αν δεν είχε γίνει αυτό το βήμα, η εταιρία μπορεί να 

είχε κλείσει». Ενδεικτικό της συνεισφοράς της εξωστρέφειας στα αποτελέσματα της 

επιχείρησης είναι ότι τα 2/3 του σημερινού τζίρου προέρχονται από τις πωλήσεις στο 

εξωτερικό. 

Εταιρία Γ 

Στην εταιρία Γ δεν καταγράφονται σημαντικές και οργανωμένες κινήσεις 

διεθνοποίησης, καθώς ναι μεν έχουν γίνει κάποιες εξαγωγές κυρίως σε χώρες των 

Βαλκανίων, αλλά σε πολύ μικρό βαθμό και κατά περίπτωση.  

Τα λιγοστά, μέχρι στιγμής, αποτελέσματα ωθούν τους υπευθύνους για περαιτέρω 

προσπάθειες εξωστρέφειας στο μέλλον. 

#15: Πόσο σημαντικό θεωρείτε το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις επενδύσεις στην 

αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού στην διατήρηση της βιωσιμότητας της επιχείρησής 

σας; Η εταιρία σας πως αντιμετωπίζει τα θέματα ΔΑΔ; 
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Εταιρία Α 

Για την εταιρία Α ο ανθρώπινος παράγοντας χαρακτηρίζεται ως ένας από τους πυλώνες 

της εταιρίας. Η σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου δεν έχει να κάνει μόνο με τα 

υψηλόβαθμα στελέχη, αλλά εκτείνεται σε όλη την ιεραρχία.  

Παρόλα αυτά, η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού διεξάγεται εμπειρικά αφού 

αντίστοιχο τμήμα δεν υφίσταται. Η στελέχωση και η επιλογή ανθρώπινου δυναμικού 

διεξάγεται κυρίως από πληροφορίες της αγοράς που σχετίζονται με φυγή εργαζομένου 

από ανταγωνίστρια εταιρία.  

Ακόμη, οι αναβαθμίσεις του προσωπικού προέρχονται από το υπάρχον δυναμικό της 

εταιρίας, ενώ δεν υπάρχει οργανωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους εργαζομένους, 

εκτός από ορισμένα σεμινάρια λογιστικής και μαθήματα ξένων γλωσσών για τους 

πωλητές. Τέλος, δεν υφίσταται σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων. 

Εταιρία Β 

Η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού κρίνεται εξόχως σημαντική και στην περίπτωση 

της εταιρίας Β, κατά την οποία θα πρέπει να υπάρχει εντός της εταιρίας ο κατάλληλος 

άνθρωπος για κάθε θέση. 

Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού δεν υπάρχει στην εταιρία, με τις προσλήψεις 

να πραγματοποιούνται με κλασικές μεθόδους (π.χ. αγγελίες) και την εκπαίδευση να 

διεξάγεται αποκλειστικά on the job. 

Εταιρία Γ 

Ως το μεγαλύτερο προσόν της εταιρίας χαρακτηρίζει το ανθρώπινο δυναμικό η 

εκπρόσωπος της εταιρίας Γ. Και σε αυτή την περίπτωση δεν λειτουργεί τμήμα με τις 

δραστηριότητες ενός τμήματος ΔΑΔ, ενώ όλες οι διαδικασίες που έχουν να κάνουν με 

το ανθρώπινο κεφάλαιο διεξάγονται εμπειρικά. 

#16: Πόσο σημαντική χαρακτηρίζεται για την εταιρία σας η πρόσβαση στα μέσα 

χρηματοδότησης για την διατήρηση της βιωσιμότητάς της; Εσείς στηρίζεστε αποκλειστικά 

σε ίδια κεφάλαια ή στρέφεστε και σε χρηματοδοτικούς φορείς; Βάσει της εμπειρίας σας 

θεωρείτε επαρκή τα υφιστάμενα μέσα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων; 
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Εταιρία Α 

Η εταιρία Α στηρίζεται αποκλειστικά σε ίδια κεφάλαια και με αυτό το δεδομένο θεωρεί 

όχι και τόσο σημαντική στην βιωσιμότητά της την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. 

Βέβαια, θα μπορούσε να παίζει σπουδαίο ρόλο, καθώς αν οι τράπεζες έδιναν δάνεια με 

συμφέροντα επιτόκια αυτό θα διευκόλυνε την εταιρία να επεκταθεί περαιτέρω είτε στην 

βασική της δραστηριότητα, είτε σε άλλους τομείς επιχειρηματικότητας. 

Όπως αναφέρεται από τον εκπρόσωπο της εταιρίας, η χρηματοδότηση από τους φορείς 

είναι μηδενική, καθώς οι δυσβάσταχτοι όροι που αποτελούν προϋποθέσεις 

χρηματοδότησης καλύπτονται μόνο από εταιρίες, οι οποίες ουσιαστικά δεν χρειάζονται 

εξωτερική βοήθεια. 

Εταιρία Β 

Η εταιρία Β βασίστηκε σε εξωτερική χρηματοδότηση μόνο κατά την περίοδο της 

σύστασής της, ενώ κατά την διάρκεια της κρίσης σχεδόν ολόκληρη η δραστηριότητά 

της στηρίζεται σε ίδια κεφάλαια. Η μοναδική χρηματοδότηση που έχει να λάβει από το 

κράτος αφορά την επιδότηση επισκευής του ιδιόκτητου κτιρίου της, στο οποίο 

μεταφέρθηκε πριν ένα χρόνο. Η σχετική επιδότηση έχει εγκριθεί προ τεσσάρων ετών, 

παρόλα αυτά δεν έχει καταβληθεί ακόμη στην εταιρία. 

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εταιρίας οι χρηματοδοτικοί φορείς δεν είναι επαρκείς 

και δεν βοηθούν σημαντικά στην ανάπτυξη των ΜΜΕ, καθώς είτε δεν δανείζουν, είτε 

δανείζουν με ακριβά επιτόκια, είτε δανείζουν με δυσβάσταχτους όρους. 

Εταιρία Γ 

Οι δυσβάσταχτοι όροι χρηματοδότησης υπογραμμίζονται και από την εκπρόσωπο της 

εταιρίας Γ, η οποία συμπληρώνει ότι θα ήταν σημαντική η συμβολή των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην επιβίωση των ΜΜΕ, αλλά όχι με τον τρόπο που 

λειτουργούν σήμερα. 

Εξαιτίας της ανεπάρκειας των χρηματοδοτικών μέσων, η εταιρία Γ στηρίζεται 

αποκλειστικά σε ίδια κεφάλαια κατά την περίοδο της ύφεσης. 

# 17: Στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, πόσο ρόλο παίζει η 

ευαισθησία των εταιριών σε ζητήματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης; Η εταιρία σας 

είναι ενεργή σε θέματα ΕΚΕ; 
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Εταιρία Α 

Προς το παρόν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν παίζει σπουδαίο ρόλο στην 

βιωσιμότητα της επιχείρησης, εξαιτίας κυρίως της φύσης του κλάδου. Παρόλα αυτά, 

έχουν γίνει ανεπίσημα και χωρίς σχέδιο κάποιες κινήσεις, όπως δωρεές σε ιδρύματα και 

χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, χωρίς να υπάρχει προωθητική ενέργεια που να τις 

στηρίζει και να τις επικοινωνεί. Ακόμη, υπήρξαν σκέψεις για στροφή σε προϊόντα από 

φυσικές ίνες, αλλά λόγω της φύσης του ανταγωνισμού (τα προϊόντα από πολυεστέρα 

είναι σχετικά φθηνότερα) οι περαιτέρω ενέργειες εγκαταλείφθηκαν. 

Εταιρία Β 

Στην εταιρία Β δεν ακολουθείται κάτι οργανωμένο σε ό,τι έχει να κάνει με την 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Στην ουσία, η ΕΚΕ θεωρείται «ψιλά γράμματα» για την 

λειτουργία της επιχείρησης, καθώς δεν έχει αντίκτυπο στο πελατολόγιό της. 

Ενδεχομένως να έρθει η ώρα για την εταιρία να ασχοληθεί με τα ζητήματα ΕΚΕ, αλλά 

σε μεταγενέστερο στάδιο και εφόσον αποδειχθεί ότι αποτελεί κριτήριο επιλογής της 

επιχείρησης από τους πελάτες της. 

Εταιρία Γ 

Ούτε η εταιρία Γ ανταποκρίνεται σε ζητήματα ΕΚΕ, παρά μόνο μέσω παροχής 

υφασμάτων σε κοινωφελή ιδρύματα, αλλά και πάλι άνευ συνοδευτικών προωθητικών 

ενεργειών. Ο λόγος είναι η μη ευαισθησία της πελατείας σε θέματα Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης και υπεύθυνης διαχείρισης. 

 

Πίνακας 5.1.: Συνοπτικός πίνακας συγκλίσεων/αποκλίσεων ανά ερευνητικό πεδίο μεταξύ του δείγματος 

Ερευνητικό πεδίο Σύγκλιση/απόκλιση Κύρια στοιχεία σύγκλισης/απόκλισης 

Παράγοντες 

βιωσιμότητας 
Απόκλιση 

Α: Χρηματοοικονομική σταθερότητα, γνώση 

παραγωγής εξωτερικού 

Β: Τοποθέτηση στην αγορά, εξωστρέφεια 

Γ:  Μείωση του κόστους 

Αλλαγές τρόπου 

λειτουργίας 
Απόλυτη σύγκλιση 

Αλλαγή του τρόπου είσπραξης λογαριασμών 

πελατείας και πιο αυστηρή πιστωτική πολιτική 

Μείωση κόστους Μερική σύγκλιση 

Α: Μέσω κόστους αποθήκης και λειτουργικών 

εξόδων 

Β - Γ: Μέσω περικοπών στο ανθρώπινο δυναμικό  
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Διατήρηση 

πελατολογίου 
Μερική σύγκλιση 

Α: Απόσπαση μεριδίου αγοράς από ανταγωνισμό 

Β – Γ: Επικέντρωση σε αξιόπιστους πελάτες 

Ανταπόκριση στη 

ζήτηση 
Μερική σύγκλιση 

Α: Ευρύτερη γκάμα προϊόντων 

Β – Γ: Μείωση περιθωρίου κέρδους και πίεση 

τιμών από προμηθευτές 

Παρακολούθηση 

αγοράς 
Μερική σύγκλιση 

Α: Εντατικοποίηση μέσω στατιστικής ανάλυσης 

Β: Αργή ανταπόκριση στις δυνάμεις της αγοράς 

Γ: Πιο συστηματική παρακολούθηση μέσω 

τακτικών επαφών 

Διαφοροποίηση Μερική σύγκλιση 

Α: Υλοποίηση συσχετισμένης διαφοροποίησης 

Β – Γ: Επιλογή εξειδίκευσης στην κύρια 

δραστηριότητα 

Συνέργειες Μερική σύγκλιση 
Α: Ύπαρξη συνεργειών με άλλες εταιρίες 

Β – Γ: Δεν αναφέρθηκαν συνέργειες 

Καθετοποίηση Απόλυτη σύγκλιση 
Αναφορά προσπαθειών καθετοποίησης είτε προς τα 

εμπρός, είτε προς τα πίσω 

Καινοτομία Απόλυτη σύγκλιση Καμία αναφορά υλοποίησης καινοτόμου δράσης 

Χρήση τεχνολογίας 

– διαδικτύου 
Απόλυτη σύγκλιση 

Εκτενής χρήση τεχνολογίας και διαδικτύου 

αναφέρθηκε και από τις τρεις εταιρίες 

Ενίσχυση 

μάρκετινγκ 
Σύγκλιση 

Ασθενής ενίσχυση του μάρκετινγκ μέσω 

προσπαθειών στην τοποθέτηση προϊόντων και 

παροχή κινήτρων-προσφορών στους πελάτες 

Ρόλος του Κράτους Σύγκλιση 

Αρνητικές εντυπώσεις και από τις τρεις εταιρίες. 

Προτάσεις βελτίωσης μέσω φορολογικών 

μειώσεων, νομοθετικών διευκολύνσεων και 

στήριξης των εξαγωγών 

Διεθνοποίηση Σύγκλιση 

Εκτεταμένη υλοποίηση διεθνοποίησης για τις 

εταιρίες Α και Β. Διεθνοποίηση σε πρώιμο στάδιο 

για την εταιρία Γ 

Ανθρώπινο 

Δυναμικό 
Απόλυτη σύγκλιση 

Δεν λειτουργούν τμήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου 

Δυναμικού – εμπειρική διαχείριση σχετικών 

ζητημάτων 

Πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση 
Απόλυτη σύγκλιση 

Στήριξη σε ίδια κεφάλαια λόγω ανεπάρκειας 

χρηματοδοτικών μέσων, υψηλού κόστους 

δανεισμού ή δυσβάσταχτων όρων δανειοδότησης 

Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη 
Απόλυτη σύγκλιση 

Δεν ακολουθείται συστηματικά πολιτική ΕΚΕ – δεν 

αποτελεί κριτήριο επιλογής για τον πελάτη 
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5.2. Συμπεράσματα – προτάσεις έρευνας 

Σε γενικά πλαίσια οι παράγοντες βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

δείχνουν να συνάδουν με τα συμπεράσματα που εξάγονται από την βιβλιογραφική 

επισκόπηση. Καίρια ζητήματα όπως η μείωση του κόστους, η χρηματοοικονομική 

διαχείριση και σταθερότητα, η διεθνοποίηση και η βελτίωση επιμέρους διαδικασιών 

που προωθούν την ευελιξία στην εξυπηρέτηση του πελάτη, αποτελούν τους κύριους 

πυλώνες διατήρησης της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των εταιριών. 

Σε αυτή την κατεύθυνση συνεισέφερε σημαντικά και η αλλαγή στην πιστωτική 

πολιτική των εταιριών, καθώς πλέον μηδενίζονται οι πιστώσεις ώστε να αποφεύγονται 

τυχόν επισφάλειες και «παγωμένοι» λογαριασμοί με απώτερο σκοπό την διατήρηση της 

ρευστότητας και την αξιοπιστία των εταιριών προς τους προμηθευτές τους. 

Στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι ΜΜΕ συμφωνούν για την συθέμελη αλλαγή 

στην δομή του πελατολογίου τους, καθώς παρατηρούν μεγάλο ποσοστό της πελατείας 

να έχει χαθεί εξαιτίας «λουκέτου» ή αδυναμίας εναρμόνισης με τις νέες πολιτικές 

πληρωμής των λογαριασμών. Από τους εναπομείναντες πελάτες, διαφαίνεται ότι ο 

κύριος όγκος εργασιών έχει συσσωρευτεί σε μικρό ποσοστό επί του συνόλου, καθώς 

αυτό το ποσοστό δείχνει να παραμένει υγιές προσφέροντας ολοκληρωμένο πακέτο 

προϊόντων και υπηρεσιών στους τελικούς καταναλωτές. Με αυτά τα δεδομένα, οι 

εταιρίες του δείγματος δείχνουν να επικεντρώνονται στην διατήρηση και υποστήριξη 

αυτού του ποσοστού των πελατών μέσω ενδυνάμωσης των διαπροσωπικών επαφών και 

της παροχής κινήτρων για αγορές προσφέροντας εκπτώσεις και μπόνους επί των τιμών 

τοποθέτησης και αγοράς των προϊόντων. 

Μέσω της έρευνας εξάγεται η αλλαγή στη φύση της εγχώριας ζήτησης, τόσο ποσοτικά 

όσο και ποιοτικά. Με σκοπό να συναντήσουν τις απαιτήσεις της νέας μορφής ζήτησης, 

οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προχωρούν σε μειώσεις των τιμών με διάφορους τρόπους. 

Σε κάποιες περιπτώσεις αναπροσαρμόζουν τα περιθώρια κέρδους τους και πιέζουν τους 

προμηθευτές για συμπίεση του κόστους, ενώ σε άλλες εισάγουν νέα προϊόντα από 

νέους προμηθευτές που παρέχουν τιμές πιο εναρμονισμένες στα δεδομένα της 

ελληνικής αγοράς. 

Παράλληλα με την αλλαγή στην ζήτηση, οι εταιρίες δείχνουν να είναι πιο προσεκτικές 

από ότι παλαιότερα στους τρόπους παρακολούθησης των δυνάμεων της αγοράς. Πλέον, 

χρησιμοποιούνται ευρύτερα προγράμματα στατιστικής ανάλυσης της συμπεριφοράς 
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των πελατών με τα στελέχη να ενημερώνονται συχνότερα και πληρέστερα για τυχόν 

αλλαγές. Από την πλευρά του ανταγωνισμού, η παρακολούθηση συνεχίζει να γίνεται 

μέσω κατασκοπείας ή πληροφοριών από την αγορά. Παρόλη, όμως, την εντατική 

παρακολούθηση της αγοράς οι επιχειρήσεις δεν δείχνουν σε όλες τις περιπτώσεις 

γρήγορη ανταπόκριση. Η έρευνα μας δείχνει ότι οι μεσαίες επιχειρήσεις υπερκερνούν 

τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε ταχύτητα προσαρμογής στις συνεχείς 

αλλαγές. Το γεγονός ενδεχομένως να οφείλεται στην αυξημένη διαπραγματευτική 

ικανότητα και τις περισσότερες επιλογές αντίδρασης λόγω αυξημένων πόρων των 

μεγαλύτερων εταιριών έναντι των μικρότερων. 

Από την βιβλιογραφική επισκόπηση συμπεραίνεται ότι από τις πρώτες κινήσεις των 

μικρομεσαίων εταιριών σε περιόδους οικονομικής ύφεσης είναι η μείωση του κόστους. 

Στη λογική αυτή, οι ελληνικές ΜΜΕ δείχνουν να έχουν ανταποκριθεί επαρκώς και με 

διαφορετικούς τρόπους. Σε κάποιες περιπτώσεις η μείωση στο κόστος της επιχείρησης 

επήλθε μέσω της αλλαγής στην τεχνολογία και της διαπραγματευτικής δύναμης έναντι 

των προμηθευτών, ενώ σε άλλες ακολουθήθηκαν πρακτικές όπως η αλλαγή 

εγκαταστάσεων, η μείωση μισθών και προσωπικού και η συγκράτηση λειτουργικών 

εξόδων μέσω νέων συμφωνιών. 

Ως επί το πλείστον οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν φαίνεται να υιοθετούν την 

στρατηγική της διαφοροποίησης στα προϊόντα τους, αλλά επιλέγουν την εξειδίκευση 

και ενδυνάμωση της κύριας δραστηριότητάς τους. Από το σύνολο των ΜΜΕ μόνο οι 

μεσαίες επιχειρήσεις δείχνουν να διαφοροποιούνται είτε συσχετισμένα, είτε 

ασυσχέτιστα, εξαιτίας ύπαρξης μεγαλύτερων επενδυτικών δυνατοτήτων, γεγονός που 

τις βοηθάει τελικά στην κερδοφορία τους και στην διασπορά του κινδύνου. 

Στην συντριπτική τους πλειονότητα οι ΜΜΕ δεν επωφελούνται από τις βιβλιογραφικά 

επιβεβαιωμένες, ωφέλειες που προέρχονται από τις συνέργειες με άλλες επιχειρήσεις. 

Από το σύνολο των ΜΜΕ, και πάλι η όποια ευαισθησία στον τομέα των συνεργειών 

προέρχεται από τις μεσαίες επιχειρήσεις. 

Αντιθέτως, μια στρατηγική που χρησιμοποιείται κατά κόρον είναι η καθετοποίηση των 

εργασιών. Είτε προς τα εμπρός με πελάτες, είτε προς τα πίσω με προμηθευτές, οι ΜΜΕ 

καθετοποιούνται για την επίτευξη συμπίεσης τους κόστους προμηθειών και την αύξηση 

των πωλήσεων. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα δεν είναι θεαματικά, καθώς στις 

περιπτώσεις καθετοποίησης προς τα εμπρός οι εταιρίες εμποδίζονται από την 

οικονομική δυσπραγία στο αγοραστικό κοινό, ενώ στην προς τα πίσω καθετοποίηση 
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δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κεφάλαια και οι εγκαταστάσεις για περαιτέρω επέκταση 

στα μεγάλα κέντρα κόστους. 

Ο τομέας στον οποίο φαίνεται ότι μένουν πολύ πίσω οι ΜΜΕ είναι αυτός της 

καινοτομίας. Οι ΜΜΕ στην συντριπτική τους πλειονότητα επιδεικνύουν μηδενική 

ευαισθησία στην καινοτόμο δράση τόσο στα προϊόντα, όσο και σε υπηρεσίες και 

ενδοεπιχειρησιακές λειτουργίες. Το γεγονός μας επιβάλλει να διατηρούμε κάποιες 

επιφυλάξεις, καθώς τα χαρακτηριστικά και η φύση του κλάδου ενδεχομένως να μην 

προσφέρουν το κατάλληλο έδαφος για ανάπτυξη της καινοτομίας. 

Οι ΜΜΕ δείχνουν υψηλό βαθμό ευαισθησίας αναφορικά με την χρήση της τεχνολογίας 

και του  διαδικτύου. Επενδύσεις σε λογισμικό, αυτοματοποιημένη παραγγελιοληψία και 

εκτενής χρήση του διαδικτύου προσφέρουν στις εταιρίες ευελιξία, ταχύτερους χρόνους 

παράδοσης, σωστή διαχείριση υπηρεσιών, αξιοπιστία και ενδυνάμωση των σχέσεων με 

τους πελάτες. 

Βάσει της έρευνας εξάγεται το συμπέρασμα, ότι οι στρατηγικές μάρκετινγκ έχουν 

ενισχυθεί κυρίως από τις μικρότερες εταιρίες μέσω αύξησης του προωθητικού υλικού 

και συμμετοχής στα social media, αλλά κυρίως μέσω παροχής κινήτρων στους πελάτες 

που σχετίζονται με τις τιμές τοποθέτησης προϊόντων και αγορών. 

Εξαιρετικά σημαντικές στην βιωσιμότητά τους κρίνονται οι προσπάθειες διεθνοποίησης 

που έχουν υλοποιηθεί από την πλειονότητα των ΜΜΕ, οι οποίες καρπώνονται 

σημαντικά οφέλη της εξωστρέφειας. Οι ΜΜΕ συμμετέχουν ενεργά στο διεθνές 

στερέωμα αποκτώντας μερίδια της αγοράς του εξωτερικού, στα οποία σε μεγάλο βαθμό 

στηρίζεται η σημερινή και η μελλοντική τους επιβίωση. 

Σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, οι ΜΜΕ δεν παρουσιάζουν οργανωμένο 

σχέδιο δράσης, καθώς σε καμία δεν λειτουργεί σχετικό τμήμα. Ενδεικτικό είναι το 

γεγονός ότι οι εταιρίες δεν γνωρίζουν ουσιαστικά τόσο το πεδίο και τις αρμοδιότητες 

του τομέα ΔΑΔ όσο και την συνεισφορά που θα μπορούσαν να αποκομίσουν από την 

υλοποίηση σχετικών δράσεων και αρκούνται στην εμπειρική άσκηση των όποιων 

κινήσεων. Στα ίδια πλαίσια κινείται και η ευαισθησία τους στην Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη, η οποία αποτελεί λεπτομέρεια στην διατήρηση της βιωσιμότητας μιας και η 

ζήτηση δεν εξαρτάται καθόλου από αυτόν τον παράγοντα. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας επισημαίνουν την δυσαρέσκεια των επιχειρήσεων 

αναφορικά με την στάση του κράτους απέναντί τους. Η υψηλή φορολόγηση, η 
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γραφειοκρατία, οι συχνές αλλαγές στη νομοθεσία και η ανούσια δράση των 

επιμελητηρίων αποτελούν τα κυριότερα σημεία τριβής, ενώ παρόμοια είναι η 

αντίδραση και σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα χρηματοδότησης της 

επιχειρηματικότητας. Στις μέρες μας, οι ΜΜΕ αναγκάζονται να στηρίζονται 

αποκλειστικά σε δικά τους κεφάλαια, καθώς τα ανεπαρκή χρηματοδοτικά όργανα 

δανείζουν είτε ακριβά, είτε με δυσβάσταχτους για τις επιχειρήσεις όρους. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί η σημαντική διαφορά που καταγράφηκε 

μεταξύ των υποκατηγοριών των ΜΜΕ. Από τα πρωτογενή στοιχεία της έρευνας 

διαπιστώνεται ότι οι εταιρίες μεγαλύτερου μεγέθους παρουσιάζουν ισχυρότερη 

ευαισθησία και πιο έγκαιρες αντιδράσεις από τις μικρότερες. Κατά τη γνώμη μας, το 

φαινόμενο έχει να κάνει με την μεγαλύτερη επάρκεια σε υλικούς και ανθρώπινους 

πόρους. 

Στην κατεύθυνση της στήριξης των ΜΜΕ, το κράτος θα πρέπει αρχικά να κατανοήσει 

τις ανάγκες των ΜΜΕ και να προσφέρει ουσιαστική στήριξη στην μικρομεσαία 

επιχειρηματικότητα. Στα πλαίσια αυτά θα μπορούσε να στηρίξει τις εξαγωγές μέσω 

επιδοτήσεων και διεθνών εμπορικών συμφωνιών να εξορθολογήσει τις πολιτικές 

φορολόγησης. Επίσης, μέσω του εκσυγχρονισμού του και της εξασφάλισης πολιτικής 

σταθερότητας, θα μπορούσε να συνδράμει στις προσπάθειες των ΜΜΕ με τον 

περιορισμό της γραφειοκρατίας και των συχνών νομοθετικών αλλαγών. Τέλος, θα 

μπορούσε να εισάγει νέους χρηματοπιστωτικούς φορείς ή να ισορροπήσει την 

λειτουργία των ήδη υπαρχόντων μέσα από την βελτίωση των μακροοικονομικών 

μεγεθών της χώρας. 

Για τις επιχειρήσεις προτείνεται η υιοθεσία εντονότερης και προσεκτικά στοχευμένης 

διαφοροποίησης της δραστηριότητάς τους με παράλληλη εντατικοποίηση των 

προσπαθειών διεθνοποίησης. Ακόμη, οι ΜΜΕ θα μπορούσαν να επιδείξουν μεγαλύτερη 

ταχύτητα προσαρμογής στα νέα δεδομένα ζήτησης, ενώ το μάρκετινγκ αποτελεί έναν 

τομέα στον οποίο οι επιχειρήσεις έχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Τέλος, η 

υιοθέτηση στρατηγικών στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, που 

αποτελεί παρθένο έδαφος για τις ΜΜΕ, θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικά οφέλη στα 

αποτελέσματά τους, γεγονός που διασταυρώνεται από την βιβλιογραφική επισκόπηση. 
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5.3. Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Στην παρούσα έρευνα εφαρμόστηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις για την συλλογή 

ποιοτικών ευρημάτων με σκοπό την αποτύπωση αντιλήψεων και αντιδράσεων του 

δείγματος σε συγκεκριμένους τομείς. Ακόμη, εξαιτίας της επιλογής της ποιοτικής 

μεθόδου, που επιλέχτηκε για εισχώρηση σε βάθος στα στοιχεία της έρευνας, το δείγμα 

που συγκροτήθηκε δεν ήταν μεγάλο ποσοτικά. Ένα ακόμα στοιχείο της έρευνας ήταν η 

επιλογή του δείγματος από έναν συγκεκριμένο κλάδο με τα αποκλειστικά 

χαρακτηριστικά των παραπάνω.  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προτείνεται η περαιτέρω διερεύνηση του 

θέματος με την χρήση ποσοτικής έρευνας μέσω σταθμισμένων ερωτηματολογίων σε 

ευρύτερο δείγμα, το οποίο θα προέρχεται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαφόρων 

κλάδων. Με την χρήση της μεθόδου αυτής και με την κατάλληλη στατιστική ανάλυση 

θα καταστεί εφικτή η αναγωγή συμπερασμάτων σε ευρύτερους πληθυσμούς, κάτι που 

δεν καθίσταται δυνατό μέσω της παρούσας έρευνας. 
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