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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση του οικονομικού περιβάλλοντος της Ελλάδας 

και του Ισραήλ και η δυνατότητα επέκτασης των ελληνικών επιχειρήσεων στην 

ισραηλινή οικονομία. Στόχος της παρούσας βιβλιογραφικής έρευνας είναι ο εντοπισμός 

επιχειρηματικών ευκαιριών διείσδυσης στην ισραηλινή αγορά.  

Προκειμένου να διευρυνθούν οι ευκαιρίες και οι προοπτικές της αγοράς του Ισραήλ 

συμπεριλήφθηκαν στοιχεία της οικονομίας, το οικονομικό και επιχειρηματικό 

περιβάλλον και οι παραγωγικοί συντελεστές των δυο χωρών. Τα οικονομικά και 

στατιστικά δεδομένα αντλήθηκαν από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των δύο χωρών, 

από την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε η σύγκριση των στοιχείων των χωρών στο πρωτογενή, δευτερογενή, 

τριτογενή τομέα καθώς και στον τομέα της πραγματικής οικονομία. Για την ολοκλήρωση 

της σύγκρισης πραγματοποιήθηκε ανάλυση των δεικτών ανάπτυξης επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. 

Τα αποτελέσματα κατέδειξαν αρκετές προοπτικές ανάπτυξης επενδυτικής 

δραστηριότητας στην ισραηλινή οικονομία στο χώρο της τεχνολογίας, της 

πληροφορικής, της αμυντικής βιομηχανίας και εσωτερικής ασφάλειας, της 

φαρμακοβιομηχανίας, του τουρισμού και των αγροτικών προϊόντων.  

Συμπερασματικά, με βάση τα στοιχεία που αναλύθηκαν από τα οικονομικά μεγέθη 

αλλά και το επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας και του Ισραήλ, το Ισραήλ αποτελεί 

ελκυστική χώρα για επενδύσεις. Το γεγονός ότι ανήκει στις ανεπτυγμένες χώρες 

προσδίδει μια σταθερότητα και μείωση έκθεσης του επενδυτή σε κίνδυνο, κάτι που 

αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την επιλογή των χωρών από πλευράς των 

επενδυτών.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη 

του εμπορίου στην αρχαιότητα. Ακόμη και σήμερα, η Μεσόγειος αποτελεί σημαντικό 

κομμάτι στη διεξαγωγή του παγκόσμιου εμπορίου. Η Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν 

σημαντική παράδοση στο εμπόριο, μιας και οι δύο χώρες βρίσκονται στο σταυροδρόμι 

μεταξύ Ανατολής και Δύσης.   

Ο σύγχρονος κόσμος χαρακτηρίζεται από σημαντικές μεταβολές στο οικονομικό και 

επιχειρηματικό περιβάλλον. Το έντονα παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό 

περιβάλλον απαιτεί οι επιχειρήσεις να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την προσαρμογή και 

την εξέλιξή τους. Οι τεχνολογικές μεταβολές, η μείωση σημαντικών εμπορικών 

περιορισμών, ο κορεσμός των εγχώριων αγορών, η  πρόσβαση σε πρώτες ύλες και στις 

αγορές χρήματος, αναδεικνύουν την ανάγκη των επιχειρήσεων για επέκταση και 

δραστηριοποίησή τους εκτός των τοπικών αγορών.   

Μολονότι η Ελλάδα έχει σημειώσει κατά το παρελθόν σημαντική πρόοδο στα 

οικονομικά μεγέθη της αλλά και στους τομείς της οικονομίας της, η χρηματοπιστωτική 

κρίση επηρέασε δυσμενώς το οικονομικό και επιχειρηματικό της περιβάλλον με 

αποτέλεσμα να επιτευχθεί συρρίκνωση στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας. 

Αντιθέτως, το Ισραήλ επιτυγχάνει ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία έτη, 

καθιστώντας το πόλο έλξης επενδύσεων.  

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα προαναφέρθηκαν, το Ισραήλ παρέχει τη 

δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να διεισδύσουν στην αγορά του και παράλληλα 

να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα ανεπτυγμένο δίκτυο έρευνας και ανάπτυξης. 

Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής εργασίας λοιπόν είναι η διερεύνηση της 

δυνατότητας επέκτασης των ελληνικών επιχειρήσεων στο Ισραήλ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ-ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο καθώς λαμβάνει χώρα σε 

διάφορους τομείς της κοινωνίας του ανθρώπου όπως στο πολιτικό, κοινωνικό, 

πολιτιστικό, τεχνολογικό αλλά και οικονομικό τομέα (Santos, 2002). Στη παρούσα 

εργασία θα παρουσιαστεί το οικονομικό κομμάτι της παγκοσμιοποίησης. Η 

παγκοσμιοποίηση αναφέρεται στην απρόσκοπτη και ελεύθερη διακίνηση προϊόντων και 

υπηρεσιών, πληροφοριών, ανθρώπων ανάμεσα στα κράτη (Rakesh, 2009). Η 

παγκοσμιοποίηση επιφέρει πλεονεκτήματα όπως την ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ 

των επιχειρήσεων, την διάδοση της τεχνολογίας αλλά και στη βελτίωση του εισοδήματος 

των καταναλωτών, αλλά και μειονεκτήματα όπως τη διεύρυνση της απόστασης πλουσίων 

και φτωχών αλλά κι μεταξύ ανεπτυγμένου και αναπτυσσόμενου κόσμου και στην 

μεταφορά της βιομηχανίας από τις ανεπτυγμένες χώρες στις αναπτυσσόμενες. 

1.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  

1.2.1 Θεωρία Σταδίων 

Κατά την θεωρία σταδίων, υπάρχουν 3 διαφορετικά στάδια όπου το καθένα εμπεριέχει 

διαφορετικό επίπεδο κινδύνου και επένδυσης από μέρους της επιχείρησης. Όταν μια 

επιχείρηση επιχειρεί να δραστηριοποιηθεί παγκόσμια θα επεκταθεί αρχικά έχοντας υπ’ 

όψιν της τις χαμηλές δαπάνες και τη μικρή δέσμευση με την αλλοδαπή αγορά και όσο 

αποκτά μεγαλύτερη γνώση της αγοράς τόσο σημαντικότερες επενδύσεις θα 

πραγματοποιεί ώστε να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο από την αγορά στην αλλοδαπή. 

Κατά το πρώτο στάδιο, μια επιχείρηση επεκτείνεται στο εξωτερικό μέσω εξαγωγών. Για 

την πραγμάτωση των εξαγωγών, η επιχείρηση δαπανά μικρό ποσό για επενδύσεις όπως 

επίσης η πράξη αυτή εμπεριέχει ελάχιστα επίπεδα κινδύνου. Κατά το δεύτερο στάδιο, η 

επιχείρηση δεσμεύεται περισσότερο με την πώληση των αγαθών της στο εξωτερικό ή με 

την παραγωγή των αγαθών της από αλλοδαπές επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Σε αυτό το 

στάδιο η επιχείρηση χρησιμοποιεί ενδιάμεσους που την εκπροσωπούν στην ξένη αγορά. 

Στο τελευταίο στάδιο η επιχείρηση, έχοντας η επιχείρηση αποκτήσει γνώση της 

αλλοδαπής αγοράς, επενδύει σημαντικά κεφάλαια και δεσμεύεται ακόμα περισσότερο με 



2 
 

την ξένη αγορά. Η είσοδος στην ξένη αγορά πραγματοποιείται με τη μέθοδο του 

licensing, του franchising, της κοινοπραξίας και της ξένης θυγατρικής εταιρίας (Robbins 

and Coulter, 2002). 

1.2.2 Μοντέλο Διεθνοποίησης Ουψάλα 

Το μοντέλο διεθνοποίησης της Ουψάλα στηρίχτηκε στη μελέτη ανάπτυξης διεθνούς 

επιχειρηματικής δραστηριότητας των μεγάλων σουηδικών επιχειρήσεων κατά τη 

δεκαετία του ‘70. Το συγκεκριμένο μοντέλο υποστηρίζει ότι μια επιχείρηση θα επεκταθεί 

διεθνώς σε μια χώρα που έχει μικρή ψυχολογική απόσταση σε σχέση με τη χώρα 

προέλευσης, όπως επίσης θα επεκταθεί στη χώρα προορισμού αναλαμβάνοντας μικρή 

δέσμευση και όσο αποκτά περισσότερη εμπειρία, θα δεσμεύεται και θα επεκτείνεται 

περισσότερο (Carneiro et al., 2008). Η επέκταση στο εξωτερικό γίνεται σε τέσσερα 

στάδια: α) όχι μόνιμες εξαγωγικές δραστηριότητες, β) εξαγωγές μέσω αντιπροσώπων, γ) 

πωλήσεις μέσω θυγατρικής και δ) παραγωγή / κατασκευή (Johanson and Wiedersheim-

Paul, 1975). Υπάρχουν δύο όψεις της κατάστασης (two state aspects), α) δέσμευση της 

αγοράς (Market Commitment) και β) Γνώση της αγοράς (Market Knowledge). Επίσης 

υπάρχουν δύο όψεις αλλαγής (Change Aspects), α) τρέχουσες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες (Current business activities) και β) αποφάσεις δέσμευσης (Commitment 

Decisions) (Johanson and Vahlne, 1977).  

1.2.3 Θεωρία Ολιγοπωλιακής Αντίδρασης 

Η θεωρία της ολιγοπωλιακής αντίδρασης αναπτύχθηκε από τον Knickerbocker το 

1973. Στη θεωρία που ανέπτυξε υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

σε κλάδους με ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά, τείνουν να πραγματοποιούν άμεσες ξένες 

επενδύσεις και επέκταση στο εξωτερικό ακολουθώντας τα βήματα του ηγέτη του κλάδου 

(Head et al., 2002). 

1.2.4 Το Εκλεκτικό Υπόδειγμα 

Το εκλεκτικό υπόδειγμα ή υπόδειγμα OLI είναι ένα υπόδειγμα που χρησιμοποιείται 

ευρέως για την εξήγηση της ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας από 

πολυεθνικές επιχειρήσεις  σε ξένες χώρες. Αποτελεί ένα συνδυασμό της θεωρίας 

εσωτερίκευσης μαζί με άλλες θεωρίες (Cantwell and Narula, 2001). Η βασική παραδοχή 

του εκλεκτικού υποδείγματος έγκειται στο ότι μια επιχείρηση θα προβεί σε έναρξη 

επιχειρηματικής δραστηριότητας σε αλλοδαπή αγορά αν συντρέχουν τρεις συνθήκες: α) 

η επιχείρηση κατέχει κάποια πλεονεκτήματα αποκλειστικής χρήσης έναντι επιχειρήσεων 
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από άλλες χώρες. Ονομάζονται πλεονεκτήματα ιδιοκτησίας (ownership advantages), β) 

η ικανοποίηση της πρώτης συνθήκης σημαίνει ότι η επιχείρηση είναι σε θέση να 

εκμεταλλευτεί αυτά τα πλεονεκτήματα προς όφελός της αντί να τα διαθέτει στους 

ανταγωνιστές. Το συνολικά οφέλη  από τη ιδιοχρησία των πλεονεκτημάτων της 

ονομάζονται πλεονέκτημα εσωτερίκευσης (internalization advantages) και γ) η 

ικανοποίηση των δύο παραπάνω συνθηκών σημαίνει ότι αποτελεί σημαντικό ενδιαφέρον 

για την επιχείρηση να κάνει χρήση των παραπάνω πλεονεκτημάτων της μαζί με την 

αξιοποίηση κάποιων παραγωγικών πόρων σε μια χώρα εκτός της χώρας προέλευσης της 

επιχείρησης. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα τοποθεσίας (location advantages). Ανάλογα 

με τα πλεονεκτήματα που διαθέτει κάθε επιχείρηση, είναι σε θέση να επιλέξει τη 

στρατηγική ώστε να εισέλθει σε νέα αγορά στο εξωτερικό (Dunning, 1988). 

Πίνακας 1: Πίνακας στρατηγικών και πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεων    Πηγή: 

Dunning (1988) 
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1.3 ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μια επιχείρηση δύναται να επεκταθεί σε νέες αγορές στο εξωτερικό υιοθετώντας 

διάφορες μορφές διεθνοποίησης όπως τις εξαγωγές, τη συμφωνία παραχώρησης 

δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (licensing), τη συμφωνία παραγωγής (Contract 

Manufacturing), τη δικαιοχρησία (franchising) και τις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) 

(Melin, 1992). 

1.3.1 Εξαγωγές 

Με τον όρο εξαγωγές νοείται η πώληση αγαθών και υπηρεσιών σε αλλοδαπές χώρες, 

τα οποία παρήχθησαν ή κατασκευάστηκαν στη χώρα προέλευσης. Κάποιες επιχειρήσεις 

δύναται ν’ αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα ενώ άλλες όχι. Αυτό προκύπτει από το 

γεγονός ύπαρξης καταβολής δαπανών από μέρους των επιχειρήσεων, οι οποίες δεν 

μπορούν να τις ανακτηθούν σε περίπτωση αποτυχίας (sunk costs) (Girma et al., 2004). 

Οι εξαγωγές μπορούν να πραγματωθούν με δύο τρόπους, είτε άμεσα είτε έμμεσα. 

Άμεσες Εξαγωγές: Οι άμεσες εξαγωγές αφορούν την προώθηση προϊόντων και 

υπηρεσιών στην ξένη αγορά - στόχο. Αυτό σημαίνει ότι η επιχείρηση θα αναλάβει τη 

προώθηση μέσω δικών της προσπαθειών. Οι επιχειρήσεις μπορούν να πωλήσουν τα 

αγαθά μόνοι τους ή μπορούν να εντοπίσουν κάποια άτομα στην άλλη χώρα. Οι 

αντιπρόσωποι πωλήσεων συμβάλουν στην πώληση των αγαθών αλλοδαπών εταιριών 

στην χώρα τους. Δύναται να εκπροσωπούν πολλές αλλοδαπές επιχειρήσεις και 

αμείβονται μέσω προμήθειας. Η επιλογή έγκειται στη γνώση που διαθέτουν για την 

εγχώρια αγορά τους. Οι διανομείς εισαγωγών είναι νομικές οντότητες που εδράζονται 

στη χώρα όπου μια εταιρία προβαίνει σε εξαγωγή των αγαθών της. Αυτές προβαίνουν 

στην αγορά των προϊόντων με ίδια κεφάλαια και στη συνέχεια εντοπίζουν τους πελάτες 

τους (Reynolds, 2003). Τα οφέλη από τις άμεσες εξαγωγές έγκειται στην πραγμάτωση 

σημαντικών επιπέδων πωλήσεων ωστόσο ενέχει σημαντικό κόστος κα κίνδυνο (Mittal, 

2014). 

Έμμεσες Εξαγωγές: Με τον όρο έμμεσες εξαγωγές λογίζονται εκείνες όπου η 

επιχείρηση σε μια χώρα δεν μπορεί να εξάγει απευθείας στον καταναλωτή αλλά 

χρησιμοποιεί διαμεσολαβητές προς διεκπεραίωση των εξαγωγών του στη χώρα 

προορισμού. Οι διαμεσολαβητές μπορεί να είναι οι εξαγωγικές εταιρίες εμπορίας (Export 

Trading Companies, ETCs), οι εξαγωγικές εταιρίες διαχείρισης (Export Management 

Companies, EMCs), οι έμποροι εξαγωγών (Export Merchants) και άλλοι. Οι εξαγωγικές 
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εταιρίες εμπορίας προβαίνουν στην απόκτηση των αγαθών από την εταιρία και στη 

συνέχεια την πωλούν στην αλλοδαπή αγορά αφού εντοπίσουν τους αγοραστές. Η αμοιβή 

τους προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και της τιμής αγοράς από την 

επιχείρηση. Οι εξαγωγικές εταιρίες διαχείρισης ομοιάζουν με τις προηγούμενες ωστόσο 

δεν αναλαμβάνουν κανένα κίνδυνο. Δεν αγοράζουν τα προϊόντα από την επιχείρηση αλλά 

πληρώνονται από την επιχείρηση μόλις αυτή πληρωθεί από τον πελάτης. Οι έμποροι 

εξαγωγών είναι νομικές οντότητες που αγοράζουν αγαθά από επιχειρήσεις χωρίς 

χαρακτηριστικά στοιχεία και τα προωθούν στην αλλοδαπή αγορά με τα δικά τους 

διακριτικά χαρακτηριστικά (Reynolds, 2003). Το όφελος προκύπτει από την ελάχιστη 

καταβολή χρημάτων προς χρηματοδότηση και δεν απαιτείται η γνώση της αλλοδαπής 

αγοράς ενώ ενέχει ο κίνδυνος της επίτευξης χαμηλών πωλήσεων (Mittal, 2014). 

1.3.2 Συμφωνία Παραχώρησης Δικαιωμάτων Εκμετάλλευσης (Licensing) 

Το ρήμα license στα αγγλικά σημαίνει παραχωρώ την άδεια σε κάποιον. Το licensing 

είναι μια ακόμα μέθοδος επέκτασης δραστηριότητας σε μια άλλη χώρα. Η άδεια 

παραχώρησης δικαιώματος είναι μια συμφωνία ανάμεσα σε μια εταιρία στην αλλοδαπή 

(licensee) και την κύρια εταιρία στην ημεδαπή (licensor), ώστε η αλλοδαπή εταιρία να 

παράγει αγαθά στο όνομα της κύριας εταιρίας. Για την άδεια παραχώρησης, η αλλοδαπή 

επιχείρηση πληρώνει δικαιώματα στην κύρια εταιρία, τα οποία καθορίζονται στους όρους 

που έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους. Ο licensor δύναται να παρέχει όλα τα απαραίτητα 

μέσα ώστε να πραγματοποιηθεί και να πωληθεί το προϊόν όπως η παροχή υποστηρικτικής 

βοήθειας αλλά και μέσα προώθησης των προϊόντων στην αγορά. Η χρήση της μεθόδου 

του licensing ενέχει ελάχιστο κίνδυνο, παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε ξένες αγορές ενώ 

μπορεί να έχει χαμηλότερο έλεγχο στην εξέταση της παραγωγικής διαδικασίας και ο 

licensee μελλοντικά να γίνει ο ίδιος παραγωγός (Durmaz, 2014; Mittal, 2014; Hollensen, 

2007). 

1.3.3 Συμφωνία Παραγωγής (Contract Manufacturing) 

Στην συμφωνία παραγωγής, μια επιχείρηση (ο κατασκευαστής) αναλαμβάνει να 

παράγει τα προϊόντα μιας άλλης επιχείρησης. Η σύναψη συμφωνίας παραγωγής γίνεται 

διότι η επιχείρηση δεν επιθυμεί την δαπάνη κεφαλαίων για την αγορά μηχανολογικού 

εξοπλισμού και επιθυμεί με την χρήση των πόρων της για την προώθηση και διεύρυνση 

του δικτύου πωλήσεών της αλλά και του τζίρου της. Η χρήση της μεθόδου γίνεται από 

μέρους των επιχειρήσεων φαρμάκου, ηλεκτρονικών εταιριών, εταιριών τροφίμων 

(Durmaz, 2014). Η επιλογή μιας συμφωνίας παραγωγής γίνεται διότι μειώνει τα κόστη 
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για την επιχείρηση, υπάρχει εστίαση της επιχείρησης στη προώθηση του προϊόντος αλλά 

και άμεση πρόσβαση στην αγορά. Ωστόσο, δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει έναν 

άμεσο έλεγχο στον κατασκευαστή και επίσης μπορεί να επιλεγεί ένας κατασκευαστής 

που δεν διαθέτει τα ελάχιστα επίπεδα ποιότητας που θέτει η επιχείρηση (Pandya et al., 

2013). 

1.3.4 Δικαιοχρησία (Franchising) 

Η δικαιοχρησία είναι η μέθοδος επέκτασης στο εξωτερικό μέσω μιας συμφωνίας όπου 

ο δικαιοπάροχος (franchisor) δίνει τη δυνατότητα στο δικαιοδόχο (franchisee) να κάνει 

χρήση των εταιρικών λογοτύπων, του επιχειρηματικού μοντέλου της επιχείρησης, των 

πνευματικών δικαιωμάτων εντός μιας γεωγραφικής περιοχής ή χώρας για μια ορισμένη 

χρονική περίοδο με στόχο την ανάπτυξη της εμπορικής δραστηριότητας του 

δικαιοπαρόχου στην ξένη αγορά. Για τη χρήση του franchising, ο δικαιοδόχος πληρώνει 

δικαιώματα στον δικαιοπάροχο.  Η μέθοδος του franchising έχει πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα. Στο πλαίσιο των πλεονεκτημάτων εντάσσεται η άμεση πρόσβαση στην 

ξένη αγορά, η είσοδος στην εγχώρια αγορά του δικαιοδόχου με μια γνωστή και 

αναγνωρίσιμη επωνυμία προϊόντος, είσοδος στην αγορά με χαμηλό κόστος. Στα 

μειονεκτήματα εντάσσονται η αποτυχία του δικαιοδόχου στην παροχή αξιόπιστων 

υπηρεσιών αλλά και ότι μπορεί να μετά να γίνουν ανταγωνιστές έχοντας γνώση της 

τεχνολογίας (Mittal, 2014; Hoffman and Preble, 1991). 

1.3.5 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) 

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) προϋποθέτουν την κατοχή τουλάχιστον 10% των 

δικαιωμάτων ψήφου ή των μετοχών ψήφου, από τον επενδυτή της χώρας προέλευσης, 

από το σύνολο των δικαιωμάτων ή μετοχών ψήφου της αλλοδαπής επιχείρησης. Κατά 

αυτόν τον τρόπο δεικνύεται μια σημαντική σχέση ανάμεσα στα δύο μέρη (Contessi and 

Weinberger, 2009). Οι άμεσες ξένες επενδύσεις αποτελούν ένα σημαντικό μέσο για την 

εξάπλωση των τεχνολογιών μέσων  στις χώρες του κόσμου (Borensztein et al., 1998). Οι 

ΑΞΕ διακρίνονται σε οριζόντιες (Horizontal FDI), η θυγατρική εταιρία αναλαμβάνει την 

παραγωγική διαδικασία της μητρικής στη ξένη αγορά – στόχο και σε κάθετες (Vertical), 

η μητρική μεταφέρει μέρος της παραγωγικής διαδικασίας στο εξωτερικό και η θυγατρική 

εταιρία αναλαμβάνει τη διεκπεραιώσει. Οι οριζόντιες ΑΞΕ χρησιμοποιούνται όταν οι 

χώρες είναι παρόμοιες σε μέγεθος, δηλαδή είναι ανεπτυγμένες, ενώ οι κάθετες ΑΞΕ 

χρησιμοποιούνται όταν η χώρα προέλευσης είναι μεγαλύτερη σε μέγεθος από την χώρα 
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υποδοχής. Άρα έχουμε ένα ζευγάρι ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών 

(Krugman et al., 2012). 

Οι μέθοδοι επέκτασης μέσω ΑΞΕ είναι η θυγατρική πλήρους ιδιοκτησίας, η 

κοινοπραξία. Στη θυγατρική πλήρους ιδιοκτησίας, η επιχείρηση μπορεί να έχει τον πλήρη 

έλεγχο της θυγατρικής στην ξένη αγορά. Η θυγατρική μπορεί να λάβει αποφάσεις για την 

πορεία της αλλά τον πλήρη έλεγχο εξακολουθεί να τον έχει η επιχείρηση. Η επιχείρηση 

λαμβάνει το σύνολο των εσόδων που προκύπτουν από τη δραστηριότητα της θυγατρικής. 

Κατά την λειτουργία της θυγατρικής επιχείρησης υπάρχει ελάχιστη πιθανότητα απώλειας 

σημαντικών στοιχείων σχετικά με τα προϊόντα της επιχείρησης και τον τρόπο 

παρασκευής τους (Hill et al., 1990). Η θυγατρική πλήρους ιδιοκτησίας μπορεί να 

πραγματωθεί μέσω της ίδρυσης νέας επιχείρησης (Greenfield Investment) ή την εξαγορά 

μιας υπάρχουσας επιχείρησης στην αλλοδαπή χώρα. Στην ίδρυση μιας νέας θυγατρικής 

επιχείρησης σε ξένη χώρα, η μητρική εταιρία θα πρέπει να στήσει ένα νέο εργοστάσιο 

για την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας της, ενώ στην εξαγορά προβαίνει στην 

απόκτηση μιας υπάρχουσας επιχείρησης που δραστηριοποιείται ήδη στη χώρα. Η ίδρυση 

νέας θυγατρικής μπορεί να απαιτήσει αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να βρίσκεται η νέα 

μονάδα σε πλήρη λειτουργία άρα και να κερδίσει μερίδιο από την αγορά. Η εξαγορά μιας 

υφιστάμενης επιχείρησης δίνει άμεση πρόσβαση στην αγορά της αλλοδαπής επειδή η 

επιχείρηση έχει ήδη παρουσία στην αγορά, ωστόσο δύναται να καταβάλει σημαντικό 

τίμημα σε χρήματα προς επίτευξη των στόχων της (Chang and Rosenzweig, 2001).  

Η κοινοπραξία είναι η συνεργασία μεταξύ 2 ή περισσοτέρων επιχειρήσεων με στόχο 

την ανάπτυξη και λειτουργία μιας επιχείρησης στην αλλοδαπή για την επέκταση σε νέες 

σημαντικά κερδοφόρες δραστηριότητες. Οι συνέταιροι εισφέρουν στην νέα εταιρία τους 

απαραίτητους πόρους προς ανάπτυξή της για την επίτευξη του σκοπού δημιουργίας της. 

Οι συνεταίροι μπορεί να μην έχουν ίση συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο άρα και όχι 

τον ίδιο έλεγχο στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι εταίροι παρέχουν 

τους πόρους στην κοινοπραξία σε σχέση με την συμμετοχή που έχουν σε αυτή. Η 

δραστηριοποίηση μιας επιχείρησης μέσω κοινοπραξιών συμβάλλει στη διάσπαση του 

ενδεχόμενου κινδύνου που προκύψει ανάλογα με την συμμετοχή του κάθε συνεταίρου 

ενώ μπορεί να λάβει χώρα η δυσκολία αποφάσεων λόγω του αριθμού των επιχειρήσεων 

που συμμετέχουν σε αυτή την επιχείρηση (Hill et al., 1990; Kale et al., 2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΕΛΛΑΔΑ 

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Η Ελλάδα είναι μια χώρα της νοτιοανατολικής Ευρώπης, του νοτίου άκρου της 

Βαλκανικής χερσονήσου αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Πρωτεύουσα της 

Ελλάδας είναι η Αθήνα. Η συνολική έκταση της χώρας είναι 132.000 τ. χλ. και διαθέτει 

13.676 χλμ. ακτογραμμής. Η χώρα συνορεύει από βορρά με την Βουλγαρία και τη 

ΠΓΔΜ, βορειοδυτικά με την Αλβανία και Ανατολικά από στεριά και θάλασσα με την 

Τουρκία. Βρέχεται εξ ανατολών από το Αιγαίο πέλαγος, από δυτικά από το Ιόνιο και από 

τον νότο από Λιβυκό πέλαγος (www.cia.gov). 

Το πολίτευμα της χώρας είναι προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ο 

Πρόεδρος της Δημοκρατίας (ΠτΔ) είναι ο ανώτατος πολιτικός άρχων του ελληνικού 

κράτους με πενταετή θητεία και δικαίωμα επανεκλογής για μια ακόμη φορά, ενώ ο 

Πρωθυπουργός είναι ο επικεφαλής της ελληνικής κυβέρνησης και προΐσταται του 

υπουργικού συμβουλίου. Ο ανώτατος νόμος του κράτους είναι το Σύνταγμα όπως ισχύει 

από το 1975 με τις μετέπειτα τροποποιήσεις του, όπου μέσα στο κείμενό του διακρίνονται 

οι τρεις λειτουργίες ( Άρθρο 26 παρ.1του Συντάγματος). Η νομοθετική λειτουργία 

ασκείται από τη Βουλή των Ελλήνων όπου έχει 300 έδρες. Η συμμετοχή στη βουλή 

απαιτεί όπως ένα κόμμα να συγκεντρώσει τουλάχιστον το 3% των ψήφων της εκλογικής 

διαδικασίας. Η εκτελεστική εξουσία εξασκείται από την κυβέρνηση. 

Η Ελλάδα είναι μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε) από συστάσεως 

του οργανισμού (1945), αποτελεί μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας (ΝΑΤΟ) από 

το 1952, το 1981 έγινε μέλος της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) ενώ 

το 2001 έγινε μέλος της Ευρωζώνης  και αποτελεί  μέλος του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αλλά και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

(ΠΟΕ). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και με 

ανακοίνωσή της στις 12/9/14 σημειώνει ότι ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας ανέρχεται 

σε 10.816.286 άτομα όπου οι άνδρες αντιστοιχούν στο 49% και οι γυναίκες στο 51% του 

συνόλου του πληθυσμού. Από τα παραπάνω στοιχεία της  προκύπτει ότι το 91,51% είναι 

Έλληνες ενώ το υπόλοιπο 8,49% είναι υπήκοοι άλλων χωρών (ΕΛΣΤΑΤ, 2014). Από τις 

εκτιμήσεις της CIA προκύπτει ότι ο ρυθμός γεννήσεων ανά 1000 κατοίκους ήταν 8,8 
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γεννήσεις και ρυθμός  θνησιμότητας ήταν 11 ανά 1000 κατοίκους (www.cia.gov). Επίσης 

ο μέσος αριθμός παιδιών ανά γυναίκα είναι 2,15 παιδιά, ενώ τα επίπεδα γονιμότητας  

είναι 1,41 για κάθε γυναίκα (ΕΛΣΤΑΤ, 2014a). Επίσης, είναι σημαντικό να αποτυπωθεί 

η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού βάσει της απογραφής του 2011. Έτσι τα στοιχεία 

αποφαίνονται ότι α) 0-14 ετών το  14,51%, β) 15-24 το 10,91%, γ) 25-64 το 43,19%, δ) 

55-64 το 11,89% και ε) 65 και άνω το 19,5% του πληθυσμού της χώρας (ΕΛΣΤΑΤ, 2014).  

Επιπρόσθετα, το προσδόκιμο ζωής προσδιορίζει το πόσα χρόνια ζει ένας άνθρωπος 

από τη μέρα της γέννησής του. Με βάση τα στοιχεία της CIA, το προσδόκιμο ζωής του 

γενικού πληθυσμού είναι 80,3 έτη, πιο συγκεκριμένα για τους άνδρες είναι 77,71 έτη και 

για τις γυναίκες 83,06 έτη. Παρατηρείται ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των δύο φύλων 

(www.cia.gov). Σύμφωνα με τους Bilas et al. (2014) σε μια έρευνα τους σχετικά με τους 

καθοριστικούς παράγοντες του προσδόκιμου ζωής για τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ),  το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και το επίπεδο μόρφωσης έχουν σημαντική σχέση 

στη διαμόρφωσή του, με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ να σχετίζεται θετικά, ενώ το επίπεδο 

μόρφωσης αρνητικά. Στην παγκόσμια κατάταξη, η χώρα βρίσκεται στην 30η θέση. 

Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και η ελάχιστη φοίτηση είναι 9 έτη και στη συνέχεια 

παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση και στις τεχνικές σχολές. 

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι δημόσια ενώ στη πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση λειτουργούν και ιδιωτικά ιδρύματα. Η κύρια γλώσσα είναι 

τα ελληνικά αλλά σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2012 η μελέτη έδειξε ότι οι 

Έλληνες μετά τα ελληνικά ομιλούν τα αγγλικά και σε μεγάλη απόσταση τα γερμανικά 

και τα γαλλικά (European Commission, 2012). Πάντως σύμφωνα με τους Kyridis et al. 

(2011) παρατηρείται στη χώρα το φαινόμενο  της πρόωρης διακοπής της εκπαίδευσης 

και αυτό σχετίζεται με τα κοινωνικά, οικονομικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά των  

διαφόρων περιοχών, οδηγώντας στη δημιουργία εκπαιδευτικής ανισότητας στη χώρα. 

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντική 

βελτίωση στην παροχή τηλεπικοινωνιών. Το 1992 πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός 

ανάδειξης εταιριών παροχής κινητής τηλεφωνίας, ενώ το 2001 άνοιξε η αγορά σταθερής 

τηλεφωνίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) για το 2013, οι ενεργοί πάροχοι σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 

ανήλθαν σε 8 και 3 αντίστοιχα. Υπάρχουν συνολικά 4,8 εκατ. σταθερές γραμμές, ήτοι 

διείσδυση στο 43,3 % του πληθυσμού. Στον τομέα των ευρυζωνικών συνδέσεων υπήρχαν 

2,9 εκατ. συνδέσεις, η διείσδυση ανήλθε στο 25,8% και η πλειονότητα αυτών έχουν 

ταχύτητες άνω των 10 Mbps (ΕΕΤΤ, 2014).  
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Πάντως, στην Ελλάδα η εισοδηματική κατάσταση των πολιτών και ο αποδοτικός 

ανταγωνισμός θεωρούνται οι σημαντικότερες παράμετροι για την προώθηση της 

ευρυζωνικότητας (Moutafides and Economides, 2011). Στον τομέα της κινητής 

τηλεφωνίας υπήρχαν 16, 5 εκατ. συνδέσεις όπου οι 13 εκατ. ήταν ενεργές Η κινητή 

τηλεφωνία παρουσιάζει διείσδυση στο 120% του πληθυσμού (ΕΕΤΤ, 2013). Στον τομέα 

των επικοινωνιών υπάρχουν η δημόσια τηλεόραση με δύο κανάλια, το κανάλι της 

Βουλής, 8 σταθμοί εθνικής εμβέλειας, πάνω 100 σταθμοί τοπικής και περιφερειακής 

εμβέλειας, ενώ λειτουργούν και πάρα πολλοί ραδιοσταθμοί τοπικής εμβέλειας ανά νομό 

(www.esr.gr). 

Τέλος στον τομέα των μεταφορών η Ελλάδα διαθέτει 117.000 χλμ. οδικού δικτύου, εκ 

των οποίων 1.894 χλμ. είναι αυτοκινητόδρομοι ενώ με την ολοκλήρωση και των υπό 

κατασκευή τμημάτων η χώρα θα διαθέτει συνολικά 3.455 χλμ. (www.cia.gov; 

www.skyscrapercity.com). Συνολικά κυκλοφορούν στο ελληνικό οδικό δίκτυο 8.048.438 

οχήματα εκ των οποίων τα 5,1 εκατ. είναι επιβατικά οχήματα, 1,3 εκατ. φορτηγά, 26.691 

λεωφορεία και 1,6 εκατ. μοτοσυκλέτες σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2014 

(www.statistics.gr). Το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι έκτασης 2.548 χλμ. με τη μοναδική 

εταιρεία δραστηριοποίησης την ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε εμπορικές και επιβατικές αμαξοστοιχίες 

(www.cia.gov). Με βάση τα στοιχεία της Υπηρεσίας πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) 

λειτουργούν συνολικά 40 αεροδρόμια για την εξυπηρέτηση διεθνών και εσωτερικών 

συγκοινωνιών. Από τα στοιχεία της ΥΠΑ για το 2014 διακινήθηκαν από τα ελληνικά 

αεροδρόμια συνολικά 44.592.274 επιβάτες με τη μεγαλύτερη κίνηση στις αφίξεις και 

αναχωρήσεις δρομολογίων εξωτερικού (www.ypa.gr). Τέλος, στην ελληνική επικράτεια 

υπάρχουν 12 οργανισμοί λιμένων με σπουδαιότερους τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς 

(ΟΛΠ) και τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) (www.nee.gr). 
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2.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

2.2.1 Πληροφορίες για την Οικονομία 

 

Η Ελλάδα αποτελεί μια οικονομικά ανεπτυγμένη χώρα της υφηλίου όπως 

κατατάσσεται από τους διεθνείς οργανισμούς. Αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά μέλη του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αλλά και του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ). Η Ελλάδα είναι 

επίσης μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε) από ιδρύσεώς του (1945) αλλά 

και μέλος του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος από της συμφωνίας του Breton 

Woods με την ίδρυση της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού 

Ταμείου (ΔΝΤ). Αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από το 1981 (τότε ΕΟΚ) 

ενώ επίσης είναι μέλος από το 2001 του οικονομικού και νομισματικού πυρήνα της ΕΕ, 

της ευρωζώνης όπως επίσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης (www.mfa.gr). Σύμφωνα 

με τον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης που δημοσιεύει ο Ο.Η.Ε κάθε έτος η Ελλάδα 

απολαμβάνει την 29η θέση ανάμεσα σε 187 χώρες που μελετήθηκαν για το έτος 2014 

(United Nations Development Program, 2014). 

Η συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια συνέβαλε στην ανάπτυξη των 

εμπορικών συναλλαγών της χώρας με τις άλλες χώρες της ένωσης αλλά και με τρίτες 

χώρες. Η Ελλάδα έχει συνάψει και διμερείς εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες πάντα 

σύμφωνα με το πλαίσιο συμφωνιών της ΕΕ όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Γενικής 

Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Οικονομικής Συνεργασίας του 

Υπουργείου Εξωτερικών. Έτσι η χώρα έχει αναπτύξει σχέσεις με χώρες της Ασίας όπως 

Βιετνάμ, Κίνα, Ν. Κορέα, Ινδία, Πακιστάν, Ιαπωνία και άλλες, χώρες της Κεντρικής και 

Νότιας Αμερικής όπως Αργεντινή, Βραζιλία, Μεξικό, Χιλή, με χώρες της υποσαχάριας 

Αφρικής όπως Αιθιοπία, Λ.Δ. Κονγκό, Ουγκάντα, Ρουάντα, Σουδάν, Νότια Αφρική και 

άλλες. Παράλληλα διαθέτει εμπορικές σχέσεις με τις χώρες του Κόλπου και της Βόρειας 

Αφρικής όπως Κατάρ, Σ. Αραβία, Αίγυπτος και άλλες, αλλά και με χώρες από την Β. 

Αμερική όπως Η.Π.Α και Καναδάς όπως και με την Ωκεανία όπως Αυστραλία, Ν. 

Ζηλανδία. Τέλος η χώρα αναπτύσσει σχέσεις και με χώρες εκτός Ε.Ε όπως Αρμενία, 

Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν, Ελβετία, Νορβηγία (www.mfa.gr). 
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2.2.2 Τομείς Ελληνικής Οικονομίας 

 

 Πρωτογενής Τομέας: Με τον όρο πρωτογενής τομέας νοείται η απόκτηση αγαθών 

για άμεση ή έμμεση κατανάλωση από τη φύση. Ο πρωτογενής τομέας ανέκαθεν είχε 

ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική οικονομία, ωστόσο η συμμετοχή του ως ποσοστό 

του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος άρχισε να φθίνει. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Eurostat για την ευρωπαϊκή αγροτική παραγωγή οι συνολικές καλλιεργήσιμες εκτάσεις 

ήταν 41,5 εκατ. στρέμματα για το 2012, ενώ σε κάθε αγρότη αντιστοιχούσαν περίπου 58 

στρέμματα όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 150 στρέμματα. Η ελληνική αγροτική 

παραγωγή υπάγεται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) όπου της παρέχεται 

οικονομική στήριξη. Η συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα στην διαμόρφωση του ΑΕΠ 

είναι για το 2013 στο 3,7% ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 1,7% του ΑΕΠ 

(European Commission, 2013).  Για το 2014, η συμμετοχή του αγροτικού τομέα 

εκτιμάται στο 3,5% (www.cia.gov). Πάντως το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας για 

αγροτικά προϊόντα ήταν ελλειμματικό και το ύψος του διαμορφώθηκε στα 1,2 δις €. Το 

αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο για τα αγροτικά προϊόντα δείχνει την έλλειψη 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγροτικής παραγωγής. Οι Πετρόπουλος, 

Παπαγεωργίου και Κυριαζόπουλος (2013) δείχνουν μέσα από την μελέτη τους ότι η 

έλλειψη ανταγωνιστικότητας για την αγροτική οικονομία οφείλεται σε τρεις κύριους 

παράγοντες: α) η αγροτική οικονομία στηρίχτηκε μόνο σε πολιτικές οικονομικής 

ενίσχυσης και δεν προσπάθησε να προσαρμόσει την γεωργική παραγωγή στις νέες 

απαιτήσεις της αγοράς β) στα χρόνια οργανωτικά προβλήματα του ελληνικού αγροτικού 

τομέα που σχετίζονται τόσο με τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις όσο και με τα 

χαρακτηριστικά των αγροτών γ) στην απουσία ενός καθορισμένου και ευδιάκριτου 

εθνικού προγράμματος με ουσιαστική συμμετοχή και συντονισμένη δράση από όλους 

τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι για το έτος 2012 απασχολήθηκαν 

συνολικά 490 χιλιάδες εργαζόμενοι και αντιστοιχούσε στο 13% των απασχολουμένων 

εκείνη τη χρονιά. Επίσης από το σύνολο της καλλιεργήσιμης γης το 22,5% 

χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια δημητριακών ενώ το 22,1% για την καλλιέργεια 

ελαιόδεντρων. Τα βασικότερα σε παραγωγή αγροτικά προϊόντα είναι το βαμβάκι με 230 

χιλιάδες τόνους, η παραγωγή ελαιόλαδου με 357 χιλιάδες τόνους, 222 χιλιάδες τόνους 

ρύζι, 25 χιλιάδες τόνους καπνού, 565 χιλιάδες τόνου καρπουζιού, 655 χιλιάδες τόνους 

ροδάκινα, 2,75 εκατ. εκατόλιτρα κρασί, 158 χιλιάδες τόνους ζάχαρη, 392 χιλιάδες τόνους 
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σκληρού και μαλακού σιταριού και τη συνολική παραγωγή δημητριακών εξαιρουμένου 

του ρυζιού να ανέρχεται στα 3,976 εκατ. τόνους. Η Ελλάδα διαθέτει συνολικά 99 

προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης και προστατευόμενης ονομασίας 

προέλευσης. Στον κτηνοτροφικό τομέα η Ελλάδα διαθέτει 9,6 εκατ. πρόβατα και 4,2 

εκατ. γίδια όπου το 2012 σφαγιάστηκαν συνολικά 9,4 εκατ. από αυτά (European 

Commission, 2013). Επίσης διέθετε 130 χιλιάδες αγελάδες και παρήχθησαν 610 χιλιάδες 

τόνοι γάλακτος (www.elogak.gr; www.dairyco.org.uk). Τέλος στην αλιεία η συνολική 

παραγωγή αλιείας από την θάλασσα αλλά και της υδατοκαλλιέργειας ήταν 177,5 χιλιάδες 

τόνοι αλιευμάτων για το 2013 (ΕΛΣΤΑΤ, 2014b; ΕΛΣΤΑΤ, 2014c). 

Δευτερογενής Τομέας: Με τον όρο δευτερογενής τομέας  ορίζεται ο τομέας της 

οικονομίας που μεταποιεί τα αγαθά του πρωτογενούς για την παραγωγή τελικών αγαθών 

προς κατανάλωση και χρήση από τους αγοραστές τους. Με βάση τη στατιστική 

μεθοδολογία PRODCOM που διεξάγεται από όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε κάθε έτος και 

καταγράφει την παραγωγή που πραγματοποιήθηκε στο κράτος μέλος και μόνο αυτή, για 

το έτος 2012 η συνολική αξίας παραγωγής της μεταποίησης ήταν 18 δις €  όταν οι 

πωλήσεις 5.155 βιομηχανιών για το 2012 ήταν 53 δις €, ενώ για το 2013 μειώθηκαν στα 

51 δις € (Ελληνική Βιομηχανία, www.inr.gr). Τα στοιχεία της PRODCOM δείχνουν ότι 

το 2012 ο κλάδος με τις μεγαλύτερες πωλήσεις ήταν ο κλάδος των τροφίμων με 7,3 δις 

€, μετά ο κλάδος της ποτοποιίας με 1,8 δις € και τρίτος ο κλάδος των βασικών μετάλλων 

με 1,5 δις € (www.statistics.gr).  

Ο δευτερογενής τομέας εκτιμάται ότι αποτελεί το 15,9% της ακαθάριστης 

προστιθέμενης αξίας του ΑΕΠ για το 2014 (www.cia.gov). Πάντως η ελληνική 

βιομηχανία είναι αντιμέτωπη με μια συρρίκνωση της εγχώριας παραγωγής και 

υποκατάστασής της από εισαγωγές αγαθών. Κατά τους Αργείτη και Νικολαΐδη (2014), η 

ελλιπής ανάπτυξη σε επίπεδο οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας ήταν επακόλουθο 

της μόνιμης ενδογενούς αδυναμίας για τη δημιουργία επαρκών πόρων προς τον κρατικό 

τομέα της οικονομίας. Επιπλέον, η βραδεία πρόοδος του παραγωγικού συστήματος 

εξηγεί το μεγάλο βαθμό εσωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, τον μικρό όγκο 

εξαγωγών και τη σχετικά υψηλή εξάρτηση από τις εισαγωγές. Η ΕΕ έθεσε στόχο ώστε η 

βιομηχανία να αντιπροσωπεύει το 2020 το 20% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ (www.mfa.gr). 

Τριτογενής Τομέας: Με τον όρο τριτογενής τομέας ορίζεται ο τομέας όπου η 

δραστηριότητα μιας επιχείρησης δεν παράγει κάποιο υλικό αγαθό αλλά παρέχει 

υπηρεσίες στους πελάτες της. Ένας σημαντικός τομέας που δραστηριοποιείται στην 
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ελληνική οικονομία είναι η ελληνική ναυτιλία. Το σύνολο των εμπορικών πλοίων με 

ελληνική σημαία ήταν, στο τέλος του 2014, 1855 με συνολική χωρητικότητα 44,8 εκατ. 

ολικής χωρητικότητας σε κόρους (ΚΟΧ) (ΕΛΣΤΑΤ, 2015). Πάντως τα ελληνόκτητα 

πλοία είναι πρώτα παγκοσμίως. Σύμφωνα με στοιχεία του Ο.Η.Ε για τις θαλάσσιες 

μεταφορές, η χωρητικότητα του ελληνόκτητου στόλου είναι 258,48 εκατ. dwt κάτι που 

αντιπροσωπεύει το 15, 41% της παγκόσμιας χωρητικότητας του στόλου, είναι τρίτη 

παγκοσμίως με βάση τον αριθμό σημαιών, ενώ στην ΕΕ αντιπροσωπεύει το 42% του 

ευρωπαϊκού dwt (unctadstat.unctad.org). Με βάση τα στοιχεία της ΤτΕ (Τράπεζα της 

Ελλάδος) το ναυτιλιακό συνάλλαγμα για το 2013 ήταν 10,672 δις €, ενώ στο τέλος του 

2014 ανήλθε στα 11,449 δις € που αποτελεί το 6,4% του ΑΕΠ της για το 2014, κάτι που 

δείχνει την συμβολή στην ελληνική οικονομία (www.bankofgreece.gr). 

Ένας σημαντικός τομέας της ελληνικής οικονομίας είναι ο τουρισμός, η λεγόμενη 

“βαριά” βιομηχανία της χώρας. Ο ελληνικός τουρισμός συνεισφέρει σημαντικό εισόδημα 

στην ελληνική οικονομία κάθε έτος και απασχολεί ένα σημαντικό αριθμό εργαζομένων 

και με έμμεσο τρόπο έχει θετική συνεισφορά και σε άλλους κλάδους της οικονομίας όπως 

οι μεταφορές, η διαμονή, διασκέδαση, εστίαση (Ίκκος, 2015). Με βάση τα στοιχεία της 

ΕΛΣΤΑΤ και της ΤτΕ για το 2014 αφίχθησαν στην Ελλάδα 22,03 εκατ. τουρίστες πλην 

κρουαζιέρας και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν 13, 005 δις € πλην 

κρουαζιέρας,. Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι ανήλθε στα 590,23 € πλην κρουαζιέρας. Ο 

συνολικός αριθμός αφίξεων συμπεριλαμβανομένης της κρουαζιέρας ανήλθε στους 

24,272 εκατ. τουρίστες, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 13,393 δις € και 

η μέση δαπάνη ανά ταξίδι στα 551,8 € (ΕΛΣΤΑΤ, 2015a; ΤτΕ, 2015). Επίσης 

απασχολήθηκαν περίπου 450 χιλιάδες μισθωτοί τον Ιούλιο 2014 με βάση τα στοιχεία του 

ΣΕΤΕ, ενώ η συνολική συνεισφορά στη διαμόρφωση του ΑΕΠ ήταν κοντά στο 9% για 

το 2014 ενώ η συνολική συμβολή του υπολογίστηκε κοντά στο 20% με 25% του ΑΕΠ. 

Επίσης, η μελέτη του ΣΕΤΕ δηλώνει ότι για 1 € τουριστικό έσοδο, το ΑΕΠ αυξάνεται 

κατά 2,2 με 2,65 € (Ίκκος, 2015). Σύμφωνα με τους Proenca και Soukiazis (2008) στη 

μελέτη τους για τη συμβολή του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη στις 4 χώρες του 

ευρωπαϊκού νότου (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Πορτογαλία) έδειξαν ότι ο τουρισμός 

συμβάλει σημαντικά στη σύγκλιση και μείωση της κατά κεφαλήν εισοδηματικής 

διαφοράς των 4 χωρών. 

Ο τραπεζικός τομέας αποτελεί μια σημαντική παράμετρος στη χρηματοδότηση και 

στήριξη της ελληνικής οικονομίας. Ωστόσο μέσα στα χρόνια της κρίσης ο τραπεζικός 

τομέας έχει υποστεί σημαντική αναδιάρθρωση. Στην Ελλάδα λειτουργούν 40 πιστωτικά 
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ιδρύματα συμπεριλαμβανομένων των 4 συστημικών τραπεζών, Εθνική Τράπεζα (ΕΤΕ), 

Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και EUROBANK, των συνεταιριστικών τραπεζών αλλά 

και υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε χώρα μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά πιστωτικά ιδρύματα με υποκαταστήματα από χώρες εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων των κατοίκων εσωτερικού στις 

ελληνικές τράπεζες στο τέλος του 2014 ανερχόταν με βάση τα στοιχεία της ΤτΕ στα 

173,22 δις €, εντούτοις τον Ιανουάριο παρουσίασαν μείωση εξαιτίας της πολιτικής 

αβεβαιότητας λόγω εκλογών όπου το σύνολο των καταθέσεων εσωτερικού 

διαμορφώθηκε στα 160 δις € (www.bankofgreece.gr). Η συνολική συνεισφορά του 

τριτογενούς τομέα εκτιμάται  στο 80,6%. 

 

 

2.3 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Πίνακας 2: Ελληνική οικονομία 2008-2014    Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΔΝΤ 

 

 

 

 

 

 

 

Πριν το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008, η ελληνική 

οικονομία είχε ανοδική τάση, όμως άρχισε να βυθίζεται στην ύφεση και στη μείωση του 

εισοδήματος. Το πρώτο έτος συρρίκνωσης της οικονομίας ήταν το 2008 και ακολούθησε 

το 2009. Ωστόσο η εκτόξευση του επιτοκίου του 10ετούς ομολόγου οδήγησε τη χώρα 

στην αναζήτηση βοήθειας από την Ευρώπη και το ΔΝΤ (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο). 

Έτσι ψηφίζεται από την ελληνική Βουλή ο νόμος 3845/2010 (ΦΕΚ Α’ 65), ο οποίος 

περιλάμβανε την έγκριση όλων των μέτρων που έπρεπε να υιοθετήσει η ελληνική 

κυβέρνηση προς στήριξη της οικονομίας. Το 2012 εγκρίνεται νέο πακέτο βοήθειας προς 
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ενίσχυση της Ελλάδας και κυρώνεται πάλι από τη Βουλή με όλα τα προαπαιτούμενα με 

το νόμο 4046/2012 (ΦΕΚ Α’28). 

Η υιοθέτηση των μέτρων οδήγησε σε μια πρωτοφανή συρρίκνωση της ελληνικής 

οικονομίας από το 2008 έως το 2013 κατά 26%. Ωστόσο το 2014 η χώρα εισήλθε στην 

ανάπτυξη έστω και οριακά με αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 0,8%, σε 

ονομαστικούς όρους παρουσίασε μείωση κατά 1,9% ενώ το κατά κεφαλήν εισόδημα σε 

τρέχοντα δολάρια διαμορφώθηκε περίπου στις 22 χιλιάδες για το 2014. Πάντως με βάση 

τα στοιχεία του ΔΝΤ για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των χωρών για το 2014, η Ελλάδα 

βρίσκεται στην 39η  θέση ανάμεσα σε 189 χώρες, χαμηλότερα από άλλα ευρωπαϊκά 

κράτη, όπως Δανία (6η), Σουηδία (7η), Αυστρία (13η), Ιταλία (28η), Ισπανία (29η), αλλά 

υψηλότερα από την Εσθονία (41η), Τσεχία (42η) και Σλοβακία (44η). Οι χειμερινές 

προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία για το έτος 2015 και 

2016 προβλέπουν οικονομική ανάπτυξη της τάξεως του 2,5% και 3,6 % ενώ το ΔΝΤ 

προβλέπει ανάπτυξη 2,5% και 3,7% αντίστοιχα (International Monetary Fund, 2015; 

ec.europa.eu). 

Τα παρακάτω στοιχεία απεικονίζουν την ετήσια μεταβολή κατά όγκο των στοιχείων 

του ΑΕΠ με βάση την προσέγγιση δαπάνης και εξηγούν την μεταβολή του πραγματικού 

ΑΕΠ κατά έτος. 

Πίνακας 3: Συστατικά ΑΕΠ με βάση την προσέγγιση δαπάνης 2008-2014  Πηγή: 

ΕΛΣΤΑΤ 

 

 

 

 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μείωση της κατανάλωσης νοικοκυριών και δημοσίου αλλά 

και η μεγάλη μείωση στο σχηματισμό ακαθάριστου κεφαλαίου συνέβαλαν στη μείωση 

του ΑΕΠ της Ελλάδας κατά την περίοδο 2008-2014 (ΕΛΣΤΑΤ, 2015b). 
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2.4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Πίνακας Εξωτερικού Εμπορίου και Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών 2008-2014 

Πίνακας 4: Εξωτερικό Εμπόριο και Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 2008-2014 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΤτΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στον εξωτερικό τομέα της οικονομίας καταγράφονται οι εξωτερικές πράξεις της 

οικονομίας με άλλες οικονομίες της υφηλίου, είτε εντός της ΕΕ είτε με τρίτες χώρες. Τα 

παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία έχει έλλειμμα στο εμπορικό 

ισοζύγιο και μάλιστα υψηλό, ωστόσο από το 2008 και έπειτα παρουσιάζει μια σημαντική 

μείωση εξαιτίας της μείωσης της αξίας των εισαγωγών αλλά και της αύξησης της αξίας 

των εξαγωγών της. Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 

26,4% και οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 27,55% την περίοδο 2008-2014 (ΕΛΣΤΑΤ, 

2015b). Η μείωση του εμπορικού ελλείμματος οφείλεται κυρίως στην πτώση των 

εισοδημάτων στη χώρα αλλά και στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με τους Magioulos και Athianos (2013) ο τρόπος οργάνωσης της παραγωγής 

και το εξωτερικό εμπόριο επιδρούν στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, στην 

ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα μειονεκτώντας σε επίπεδο 

αξιοποίησης της τεχνολογίας στην παραγωγή εμφανίζει μειωμένη παραγωγικότητα και 

διάσταση μεταξύ έρευνας και τεχνολογίας,. Παράλληλα, οι διαφορετικοί πληθωρισμοί 

Ευρώπης και Ελλάδας δημιουργούν έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, με αποτέλεσμα την 

ανατίμηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας της χώρας..  

Παρακάτω δεικνύεται και η αναλογία εξαγωγών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ 

της οικονομίας με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. 
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Διάγραμμα 1: Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ως % του ΑΕΠ     Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα, η συμμετοχή των εξαγωγών ως προς το ΑΕΠ 

αυξήθηκε μέσα στην περίοδο της κρίσης λόγω της μείωσης της εσωτερικής ζήτησης. 

Έτσι από το 24,6% που αναλογούσε το 2008 και την μείωση στο 19% το 2009 στο τέλος 

του 2014 το ποσοστό των εξαγωγών αντιστοιχούσε σχεδόν στο 33% του ΑΕΠ της 

Ελλάδας. 

Οι κυριότεροι 10 εμπορικοί εταίροι από άποψη εξαγωγών και εισαγωγών αγαθών 

όπως αναφέρονται με βάση τα στοιχεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) 

είναι  οι ακόλουθοι: 

Πίνακας 5: 10 κυριότερες χώρες προορισμού εξαγωγών σε εκατ. $ για το 2014 Πηγή: 

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (www.pse.gr) 

 

 

Η πρώτη χώρα προορισμού ελληνικών εξαγωγών είναι η Τουρκία με 4,3 δις $ και στη 

συνέχεια ακολουθεί η Ιταλία με 3,3 δις $, ενώ την δεκάδα κλείνει η Ισπανία με 884 εκατ. 

$. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία 6 χώρες που είναι εμπορικοί εταίροι της Ελλάδας 

ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Πίνακας 6: 10 κυριότερων χωρών προέλευσης εισαγωγών σε εκατ. $ για το 2014 

Πηγή: Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (www.pse.gr) 
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Η χώρα από όπου η ελληνική οικονομία εισάγει τα περισσότερα αγαθά της είναι η 

Ρωσία αξίας 6,4 δις $ και ακολουθεί η Γερμανία με 6,15 δις $, ενώ τη δεκάδα 

συμπληρώνει η Νότια Κορέα με περίπου 2 δις $. Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι 5 

χώρες αποτελούν μέλος της ΕΕ 27, ενώ 4 χώρες είναι από την Ασία. Τα κυριότερα 

εξαγόμενα προϊόντα της ελληνικής οικονομίας για το 2014 είναι τα ορυκτέλαια 

πετρελαίου, αργίλιο, φάρμακα, φρούτα νωπά ή αποξηραμένα, λαχανικά, ψάρια και 

χαλκός (www.sev.org.gr). 

Επίσης αξίζει να μελετήσει κανείς και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ) της 

Ελλάδας. Όπως δείχνει και ο πίνακας το ΙΤΣ από έντονα ελλειμματικό, ειδικά το 2008, 

μετατράπηκε σε θετικό το 2013 έστω και οριακά, κοντά στο 1,1 δις €, ενώ το 2014 

διατήρησε το θετικό πρόσημο και διαμορφώθηκε υψηλότερα, στα 1,7 δις € κάτι που 

δείχνει ότι η ελληνική οικονομία μείωσε το τεράστιο αυτό έλλειμμα (ΕΛΣΤΑΤ, 2015b). 

Στον τομέα των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) η ελληνική οικονομία έχει θετική 

θέση όπως δείχνει και ο πίνακας παρακάτω. 

Πίνακας 7: ΑΞΕ στην Ελλάδα σε δις $ για την περίοδο 2008-2013 Πηγή: Παγκόσμια 

Τράπεζα 

  

 

Όπως δείχνουν τα στοιχεία του πίνακα από το 2008 μέχρι το 2010 υπήρξε σημαντική 

μείωση των ΑΞΕ στην Ελλάδα, ενώ από το 2011 και έπειτα άρχισαν να αυξάνονται όπου 

το 2013 διαμορφώθηκαν περίπου στα 3 δις $, ενώ οι μεγαλύτερες ΑΞΕ σημειώθηκαν το 

2008 στα 5,7 δις $ (data.worldbank.org). 
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2.5 ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δείχνουν τον πληθυσμό 

άνω των 15 ετών αλλά και το σύνολο του εργατικού και μη εργατικού δυναμικού της 

χώρας για την περίοδο 2008-2014 

Πίνακας 8: Εργατικό Δυναμικό 2008-2014  Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν μια μείωση του πληθυσμού άνω των 15 ετών μέσα 

στην επταετία κατά περίπου 150 χιλιάδες άτομα όπου διαμορφώθηκε στο τέλος του 2014 

στα 9,28 εκατ.. Παράλληλα παρατηρήθηκε μείωση του συνόλου του εργατικού 

δυναμικού της χώρας κατά περίπου 200 χιλιάδες άτομα. Λόγω της οικονομικής κρίσης 

που ξέσπασε στην χώρα απωλέσθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας κατά την διάρκεια της 

επταετίας με τον αριθμό των ανέργων να ανέρχεται σε 1,2 εκατ. άτομα στο τέλος του 

2014, από 387 χιλιάδες το 2008. Για την επταετία το ποσοστό ανεργίας εκτινάχθηκε από 

το 7,8% το 2008 στο 26,5 % για το 2014, παρουσιάζοντας μια μείωση της τάξεως του 

1% σε σχέση με το 2013. Το ποσοστό του εργατικού δυναμικού επί του συνόλου του 

πληθυσμού άνω των 15 ετών βαίνει μειούμενο από το 2008 μέχρι και το 2014 

παρουσιάζοντας μείωση άνω του 1% από 52,98% το 2008 στο 51,83% για το 2014, κάτι 

που δείχνει ότι η αναλογία του εργατικού δυναμικού και του εντός εργατικού δυναμικού 

ατόμων είναι περίπου ίδια, στο 50% ( ΕΛΣΤΑΤ, 2015b). 
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Η ελληνική οικονομία διαθέτει το υψηλότερο ποσοστό ανέργων στην Ευρώπη για το 

έτος 2014 όπως δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat, όταν στην Ευρωζώνη των 19 το 

ποσοστό ήταν 11,6%  και στο σύνολο της Ε.Ε το ποσοστό ανεργίας ήταν 10,2%, ενώ 

αντίστοιχα διαθέτει και το μεγαλύτερο ποσοστό άνεργων νέων 15-24 ετών το οποίο για 

το 2014 ήταν 55,3%, όταν στην Ευρωζώνη των 19 ήταν 23,6% και για την ΕΕ 28 ήταν 

23,3%. Στο τέλος του 2014 υπήρχαν συνολικά 24,8 εκατ. άνεργοι για την ΕΕ 28 

(appsso.eurostat.ec.europa.eu). 

Το σύνολο των εργαζομένων για την ελληνική οικονομία για το Δ’ τρίμηνο 2014 ήταν 

3,535 εκατ. οι οποίοι κατανεμήθηκαν στις παρακάτω δραστηριότητες. 

Πίνακας 9: Κατανομή εργαζομένων ανά οικονομική δραστηριότητα Δ’ τρίμηνο 2014 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία οι περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται στο 

χονδρικό και λιανικό εμπόριο (17,7%) και ακολουθεί ο τομέας της γεωργίας, δασοκομίας 

και αλιείας (13,6%), ενώ στην τρίτη θέση είναι η μεταποίηση (9%). Στην εκπαίδευση 

απασχολείται το 8,3% των εργαζομένων, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό παρατηρείται στο 

τομέα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας με 0,1% και στις δραστηριότητες ετερόδικων 

οργανισμών και φορέων κοντά 0%.  

Με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι εργαζόμενοι 

απασχολήθηκαν κατά μέσο στους τομείς της οικονομίας ως εξής: 13,6% στον πρωτογενή 

τομέα, 15% στον δευτερογενή τομέα και κατά 71,4% στον τριτογενή τομέα (ΕΛΣΤΑΤ, 

2015c). 
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2.6 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

 

Στον τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής η ελληνική οικονομία αντιμετώπιζε έντονα 

δημοσιονομικά ελλείμματα και μάλιστα ιδιαίτερα υψηλά, κάτι που οδήγησε τη χώρα  

στην αναζήτηση βοήθειας από τους Ευρωπαίους εταίρους της προκειμένου να 

χρηματοδοτήσει τις ανάγκες της. Παρακάτω παρατίθενται τα στοιχεία των εσόδων, 

εξόδων αλλά και του δημοσίου χρέους της χώρας. 

Πίνακας 10: Έσοδα, έξοδα και δημόσιο χρέος 2008-2014   Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

 

 

 

 

 

Όπως δείχνουν τα παραπάνω στοιχεία το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2009 ήταν 

πολύ υψηλό, συμβάλλοντας στον εκτροχιασμό των προϋπολογισμών της χώρας και 

οδηγώντας στην σύναψη συμφωνίας με τους εταίρους για τη χρηματοδότηση της 

οικονομίας. Τα επόμενα έτη παρατηρείται σταδιακή αποκλιμάκωση των ελλειμμάτων με 

χαμηλότερο του έτους 2012, -8,6%, ενώ το 2013 ξανά ανεβαίνει το έλλειμμα στο 12,2% 

του ΑΕΠ. Στο τέλος του 2014 το δημοσιονομικό έλλειμμα έφτασε το 3,5%, μια τεράστια 

μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Να σημειωθεί ότι στα έτη 2012 και 2013 

υπάρχει επιβάρυνση του δημοσιονομικού ελλείμματος εξαιτίας της κρατικής στήριξης 

των συστημικών τραπεζών της χώρας, όπου επέδρασσε αυξητικά κατά 2,7% για το 2012 

και κατά 10,5% για το 2013. Για τα έτη 2011 και 2014 η υποστήριξη των πιστωτικών 

ιδρυμάτων είχε θετική επίπτωση στο ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης κατά 0,3% και 

0,1% αντίστοιχα (ΕΛΣΤΑΤ, 2015d). Επίσης παρατηρείται αύξηση των εσόδων 

αναλογικά με το ΑΕΠ με το 2013 να σημειώνεται το υψηλότερο ποσοστό 47,8% και το 

χαμηλότερο το 2009 στο 38,7% όπου η χώρα είχε επισήμως εισέλθει στην οικονομική 

κρίση, ενώ αντίστοιχα σημειώνεται και αύξηση δαπανών με το 2013 να είναι το έτος με 

τις υψηλότερες δαπάνες από το κράτος με ποσοστό 60,1 % ενώ το χαμηλότερο 
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σημειώνεται το 2008. Για το έτος 2014 υπάρχει μείωση του ποσοστού των εσόδων κατά 

2% ενώ το ποσοστό των δαπανών καταγράφει μια σημαντική μείωση κατά 10,7%. 

Επιπρόσθετα αξίζει και η μελέτη του ελληνικού δημοσίου χρέους. Όπως δείχνουν τα 

στοιχεία, το δημόσιο χρέος βρίσκεται άνω του 100% του ΑΕΠ όπου από το 2008 και 

μετά αρχίζει να αυξάνεται. Έτσι το 2008 βρίσκεται στο 109%, ενώ το 2011 εκτινάσσεται 

στο 171% του ΑΕΠ. Το 2012 υποχωρεί εξαιτίας της αναδιάρθρωσης του ελληνικού 

χρέους μέσω του PSI+ (Private Sector Involvement ή Συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα), 

που αποφασίστηκε τον Οκτώβριο του 2011, όπου μειώθηκε ονομαστικά κατά 53,7% και 

έτσι διαμορφώθηκε στο 156,9%, ενώ το 2013 αρχίζει ξανά η άνοδος του φτάνοντας στο 

τέλος του έτους το 174,9% του ΑΕΠ και τελικά στο τέλος του 2014  βρίσκεται στα 317,1 

δις €  με υψηλότερο ιστορικά ποσοστό 177,1% του ΑΕΠ (ΕΛΣΤΑΤ, 2015b). Σύμφωνα 

με τους Akram et.al (2011) η εκτίναξη του δημοσίου χρέους οφείλεται στην αύξηση των 

δημοσίων δαπανών και στο χαμηλό επίπεδο εσόδων, στο δανεισμό του ιδιωτικού τομέα, 

στο απαρχαιωμένο συνταξιοδοτικό σύστημα, στις διαρθρωτικές στρεβλώσεις στην 

οικονομία που μείωσαν την ανταγωνιστικότητα αλλά και στην εύκολη πρόσβαση στις 

διεθνείς αγορές μετά την είσοδο στη ζώνη του ευρώ. Τα στοιχεία της Eurostat δεικνύουν 

ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος ήταν το υψηλότερο της ΕΕ για το 2014, στη δεύτερη θέση 

είναι η Ιταλία με 132,1% και στην τρίτη θέση η Πορτογαλία με 130,2%, όταν ο μέσος 

όρος στην ΕΕ 28 ήταν στο 86,8% (Eurostat, 2015). 

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής η ελληνική οικονομία δεν έχει αυτή την 

δυνατότητα λόγω της συμμετοχής της στην Ευρωζώνη από το 2001 η οποία επιβάλλει 

μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), την εφαρμογή της ίδιας νομισματικής 

πολιτικής και για τις 19 χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Συνεπώς η δράση και τα μέτρα 

άσκησης νομισματικής πολιτικής  αποφασίζονται από την ΕΚΤ και κατά συνέπεια αυτή 

καθορίζει το βασικό επιτόκιο για το σύνολο των χωρών. Αυτή τη στιγμή το βασικό 

επιτόκιο της ΕΚΤ είναι στο 0,05% σε ιστορικό χαμηλό για να τονωθεί η ευρωπαϊκή 

οικονομία και το πακέτο Ντράγκι που είναι διοχέτευση ρευστότητας 1,14 τρις € έως τον 

Σεπτέμβριο 2016.  

Προς το παρόν, η ελληνική οικονομία δεν δανειοδοτείται από τις αγορές διότι το 

επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της ΤτΕ από τον Οκτώβριο του 2009 ξεκινά η άνοδος της απόδοσης των 

δεκαετών ομολόγων όπου από 4,57%, μετά την υπογραφή του 1ου Μνημονίου το Μάιο 

2010ανήλθε στο 7,97%,  τον Δεκέμβριο του 2011 έφτασε το 21,14% ενώ στην κορύφωσή 
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της τον Ιούνιο του 2012 άγγιξε και το 27,82%. Στη συνέχεια παρατηρείται σταδιακή 

αποκλιμάκωση, όπου το Σεπτέμβριο του 2014 έφτασε στο 5,89% ενώ αυτή τη στιγμή 

διαπραγματεύεται με απόδοση άνω του 11% (www.bankofgreece.gr). 

Ο πληθωρισμός παρουσιάζει τις μεταβολές στο γενικό δείκτη τιμών.  Παρακάτω 

παρατίθενται τα επίπεδα του πληθωρισμού στην ελληνική οικονομία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2: Πληθωρισμός ελληνικής οικονομίας 2008-2014    Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική οικονομία αντιμετώπιζε υψηλό πληθωρισμό για 

χώρα που είχε πρόβλημα οικονομικό και όπου η ιδιωτική κατανάλωση των νοικοκυριών 

μειωνόταν όπως και το ΑΕΠ της χώρας. Ιδιαίτερα το 2010 σημειώθηκε πληθωρισμός 

4,70% ενώ στη συνέχεια αρχίζει η μείωση του. Μάλιστα ο πληθωρισμός το 2013 έγινε 

αρνητικός -0,90% ενώ το 2014 μειώθηκε περισσότερο και διαμορφώθηκε στο -1,3%. 

Αυτό δείχνει ότι η ελληνική οικονομία εισέρχεται σε μια φάση αποπληθωρισμού με 

μείωση των τιμών των αγαθών κι υπηρεσιών, κάτι που οδηγεί τους καταναλωτές σε 

αναβολή αγοράς και μετάθεσης της απόκτησης των αγαθών και υπηρεσιών στο μέλλον 

λόγω της προσδοκίας μείωσης περαιτέρω των τιμών (ΕΛΣΤΑΤ, 2015b). 
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2.7 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Στον τομέα της καινοτομίας έρευνας και ανάπτυξης η ελληνική οικονομία βρίσκεται 

αρκετά βήματα πίσω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και μακριά από τον μέσο 

όρο των της ΕΕ 28. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, το 2013 

δαπανήθηκαν συνολικά 1,466 δις € αντιστοιχώντας στο 0,8% του ΑΕΠ. Η κατανομή των 

δαπανών έγινε ως εξής: επιχειρήσεις 488,7 εκατ. €, κρατικός τομέας 410,1 εκατ. €, 

τριτοβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση 548,7 εκατ. € και ιδιωτικά μη 

κερδοσκοπικά ιδρύματα 18,3 εκατ. €. Από το ΕΣΠΑ χορηγήθηκαν κονδύλια ύψους 296,5 

εκατ. €. Η πρώτη χώρα στην ΕΕ28 είναι η Φιλανδία που δαπανά το 3,32% του ΑΕΠ σε 

έρευνα και ανάπτυξη και την ακολουθεί η Σουηδία με 3,21% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος 

όρος της ΕΕ28 ήταν 2,02% του ΑΕΠ, ενώ  οι χώρες με τη χαμηλότερη δαπάνη σε έρευνα 

και ανάπτυξη ήταν η Λετονία με 0,60%, η Κύπρος με 0,48% και η Ρουμανία με 0,39% 

του ΑΕΠ. Η Ελλάδα σε σύνολο 28 χωρών καταλαμβάνει την 24η θέση (Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης, 2014). Στόχος της ΕΕ28 μέσα από την στρατηγική EU2020 είναι η δαπάνη 

για έρευνα και ανάπτυξη να ανέρχεται στο 3% του ΑΕΠ της ΕΕ. Η ελληνική πολιτεία 

πρόκειται να αναθεωρήσει το ποσοστό στην δαπάνη για έρευνα και ανάπτυξη 

(ec.europa.eu). 

 

2.8 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Η οικονομική πορεία της Ελλάδας είναι ανησυχητικά φθίνουσα για το 2015 σύμφωνα 

με το διεθνές ίδρυμα The Heritage Foundation. Η οικονομική ελευθερία της Ελλάδας 

βαθμολογείται με 54 καθιστώντας την 130η στην παγκόσμια κατάταξη με τον παγκόσμιο 

μέσο όρο να συγκεντρώνει 60,4 βαθμούς, τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 67 βαθμούς και το 

μέσο όρο των ελεύθερων οικονομιών 84,6 βαθμούς. Η πτώση στην βαθμολογία οφείλεται 

στις ανέλεγκτες κυβερνητικές δαπάνες, στη μείωση της επιχειρηματικής ελευθερίας και 

της εργασιακής και φορολογικής ελευθερίας. Η παραπάνω κατάσταση επιδεινώνεται με 

τη κρίση του δημοσίου χρέους, παράλληλα με τη μη διαχειρίσιμες  οι κυβερνητικές 

δαπάνες, με τους προβληματικούς κανόνες δικαίου, με τα ασθενή δικαιώματα 

ιδιοκτησίας, με την άνοδο της φοροδιαφυγής και την εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Παρά τις 

προσπάθειες για τη δημιουργία ρυθμιστικού περιβάλλοντος φιλικότερου προς τις 
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επιχειρήσεις, η αγορά εργασίας παραμένει άκαμπτη και ασυμβίβαστη με τους ρυθμούς 

προσαρμογής της αγοράς. 

Όσον αφορά τις οικονομικές ελευθερίες, η Ελλάδα συγκεντρώνει 40 βαθμούς στα 

δικαιώματα ιδιοκτησίας, τοποθετώντας την στην 70η θέση, όπως επίσης και στην 

καταστολή της διαφθοράς στην οποία όμως λαμβάνει την 80η θέση. Στη δημοσιονομική 

ελευθερία κατατάσσεται στην 159η θέση με 64,2 βαθμούς, ενώ στις κυβερνητικές 

δαπάνες βρίσκεται στην 176η θέση έχοντας 0 βαθμούς, με το δημόσιο χρέος να βρίσκεται 

πάνω από το 170% του ΑΕΠ. Συνολικά, ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων έπεται τον άλλων 

χωρών, δικαιολογώντας την 49η θέση και τους 73,3 βαθμούς της επιχειρηματικής 

ελευθερίας, την 131η θέση με τους 56,1 βαθμούς στην ελευθερία της αγοράς εργασίας 

και την 77η θέση με 77,8 βαθμούς της νομισματικής ελευθερίας. Η Ελλάδα 

βαθμολογείται με 83/100 στη εμπορική ελευθερία, ευρισκόμενη στην 56η θέση, 60/100 

στην επενδυτική ελευθερία, τοποθετώντας την 81η θέση και 50/100 βαθμού στην 

χρηματοοικονομική ελευθερία κατατάσσοντας στην 70η θέση (The Heritage Foundation, 

2015). 

Η ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα βασιστεί στους δείκτες που 

προέρχονται από την Παγκόσμια Τράπεζα. Η Ελλάδα κατατάσσεται 61η ανάμεσα σε 189 

χώρες έχοντας βαθμολογία 66,7 DTF (Distance to Frontier). To Distance to Frontier είναι 

ένα μέτρο που μετρά την ρυθμιστική αποδοτικότητα της οικονομίας και αποτυπώνει κατά 

πόσο η οικονομία παρουσίασε βελτίωση ή χειροτέρευση από χρόνο σε χρόνο. Η κλίμακα 

μέτρησης είναι από 0 έως 100.   

Η Παγκόσμια τράπεζα στη μελέτη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μιας 

οικονομίας το χωρίζει σε 11 διαφορετικούς τομείς μελέτης του καθορίζουν την έναρξη 

και λειτουργία της επιχείρησης: α) έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, β) 

διαχείριση κατασκευαστικών αδειών, γ) παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, δ) δήλωση 

περιουσιακών στοιχείων, ε) δανειοδότηση της επιχείρησης, στ) προστασία 

μικροεπενδυτών, ζ) πληρωμή φόρων, η) διασυνοριακό εμπόριο θ) εφαρμογή των 

συμβάσεων, ι) επίλυση αφερεγγυότητας και ια) ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας (World 

Bank Group, 2014). Παρακάτω αναλύονται διεξοδικά οι άνωθεν παράγοντες που 

συμβάλουν στη διαμόρφωση του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας: Η επίσημη καταχώρηση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ένα κράτος συμβάλει στην ενδελεχή γνώση του 

πλήρους αριθμού των επιχειρηματικών μονάδων που ασκούν δραστηριότητα καθώς και 
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τη συμβολή τους στην εθνική οικονομία. Η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας 

έχει θετική συμβολή στην οικονομία και για το κράτος αλλά και για τους εργαζομένους 

και τους ιδιοκτήτες των εταιριών. Το ρυθμιστικό πλαίσιο άσκησης επιχειρηματικής 

δραστηριότητας είναι ένας καθοριστικός παράγοντας στην οικονομική μεγέθυνση μιας 

χώρας (Djankov et al., 2006). Οι καταγεγραμμένες εταιρίες έχουν πρόσβαση σε 

τραπεζικά προϊόντα, σε υπηρεσίες και αγορές αλλά και στα δικαστήρια. Μια μορφή 

επιχείρησης που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα είναι η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία 

(ΙΚΕ) με το νόμο 4072/2012 (μέρος δεύτερο άρθρα 43-120).  Για την ίδρυσή της 

απαιτείται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Όμως αρκεί και ύπαρξη ενός 

προσώπου για την σύστασή της (μονοπρόσωπη ΙΚΕ). Έχει νομική προσωπικότητα, 

εμπορικό σκοπό, ελάχιστο καταβληθέν κεφάλαιο 1€ και ευθύνεται μόνο με την περιούσια 

της για τις εταιρικές υποχρεώσεις, εκτός των περιπτώσεων στις οποίες οι εταίροι να 

ευθύνονται μέσω εταιρικών εισφορών. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 52η θέση με 

βαθμολογία 90,71 DTF μονάδες, ενώ ο ΟΟΣΑ βρίσκεται στην 45η θέση με 91,24 DTF 

μονάδες. 

Για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας απαιτούνται 5 διαδικασίες, 13 

ημέρες και το κόστος διαμορφώνεται στο 2,2% του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Για την 

κατά το νόμο λειτουργία της απαιτείται η συμπλήρωση εντύπου έναρξης λειτουργίας 

στην εφορία, η υποβολή στο ΓΕΜΗ του εγγράφου εγκατάστασης και των λοιπών 

εγγράφων, η απόκτηση σφραγίδας αλλά και η εγγραφή των εργαζομένων της για την 

παροχή κοινωνικής ασφάλισης όπως και για τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης στο ταμείο 

των ελεύθερων επαγγελματιών. Η ελληνική πολιτεία διευκόλυνε την έναρξη 

επιχειρηματικής δραστηριότητας το 2012 με την εφαρμογή ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

διασύνδεσης των δημοσίων υπηρεσιών. Το 2014 εισήχθη η νέα εταιρική μορφή, κάτι που 

απλούστευσε τη διαδικασία έναρξης επιχειρήσεων, ενώ για το 2015 μείωσε τα διοικητικά 

κόστη (World Bank Group, 2014). 

Διαχείριση Κατασκευαστικών αδειών: Το ρυθμιστικό πλαίσιο χορήγησης 

κατασκευαστικών αδειών θα πρέπει να είναι ουσιαστικό και να εντάσσεται στα πλαίσια 

της εύρυθμης λειτουργίας της κοινωνίας προς όφελος όλων. Σε περίπτωση καταβολής 

σημαντικής ποσότητας χρήματος αλλά και χρόνου από μέρους των επιχειρήσεων προς 

συμμόρφωση των πολεοδομικών κανόνων, αναγκάζονται να αποχωρήσουν. Υπάρχει η 

δυνατότητα από μέρους των κατασκευαστών να προβούν σε εξαγορά δημοσίων 

λειτουργών για να περάσουν τον έλεγχο ή να χτίσουν αυθαίρετα. Έτσι όσο πιο απλή και 

ανέξοδη είναι η συμμόρφωση των εταιριών, ο καθένας είναι σε καλύτερη. Ο δείκτης 
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μετρά τις διαδικασίες, το χρόνο και το κόστος για μια επιχείρηση του κατασκευαστικού 

τομέα ώστε να ολοκληρώσει την κατασκευή μιας αποθήκης. Τα στοιχεία για την Ελλάδα 

δείχνουν ότι απαιτούνται 18 διαδικασίες, ο συνολικός αριθμός των ημερών ανέρχεται σε 

124 και το συνολικό κόστος της όλης διαδικασίας ανέρχεται στο 0,6% της αξίας της 

αποθήκης. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 88η θέση παγκοσμίως με βαθμό 72,31 DTF 

μονάδες, ενώ ο ΟΟΣΑ βρίσκεται στην 67η θέση με 76,03 DTF μονάδες. Αρχικά, η 

επιχείρηση θα απευθυνθεί στην αρχαιολογική υπηρεσία με σκοπό τη διαπίστωση, ότι δεν 

υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή αρχαιολογικά ευρήματα. Στη συνέχεια θα απευθυνθεί 

στην πυροσβεστική για την πυρασφάλεια και στο κτηματολόγιο ώστε να λάβει το 

πιστοποιητικό ιδιοκτησίας. Στη συνέχεια θα απευθυνθεί στην εταιρεία ύδρευσης, στο 

ΙΚΑ και μετά στο δήμο ώστε να αιτηθεί την άδεια ανέγερσης του κτηρίου. Η διαδικασία 

ολοκληρώνεται με τη σύνδεση ύδρευσης, αποχέτευσης και την εγγραφή του κτηρίου στο 

δήμο. Το 2013, η Ελλάδα προέβη σε μείωση του απαιτούμενου χρόνου για την 

επεξεργασία κατασκευαστικών αιτήσεων που αφορούσαν το δήμο, θέλοντας να 

συμβάλλει θετικά στην οικονομική δραστηριότητα (World Bank Group, 2014).  

Παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας: Η πρόσβαση σε ένα αξιόπιστο και οικονομικά 

προσιτό σύστημα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για τη 

διατήρηση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια 

συμβάλλει στην οικονομική επέκταση μιας χώρας αλλά και στην αύξηση της εγχώριας 

παραγωγής. Ωστόσο, σε κάποιες χώρες, οι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν επαρκή 

προσβασιμότητα στην ενέργεια, κάτι που λειτουργεί ενάντια στην επιχειρηματικότητα 

της χώρας (Alby et al., 2013). Ο δείκτης καταγράφει το σύνολο των διαδικασιών που 

πρέπει να ληφθούν ώστε να λάβει ηλεκτρική ενέργεια μια αποθήκη όπως επίσης το χρόνο 

και το κόστος της όλης διαδικασίας. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, συνολικά 

απαιτούνται 6 διαδικασίες για την απόκτηση ηλεκτρικής ενέργειας, διεκπεραιώνονται σε 

62 ημέρες και το συνολικό κόστος ανέρχεται στο 69,7% του κατά κεφαλήν εισοδήματος. 

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 80η θέση συγκεντρώνοντας 76,67 DTF μονάδες ενώ ο 

ΟΟΣΑ βρίσκεται στην 56η θέση με 81,83 DTF μονάδες. Για την παροχή ενέργειας, η 

επιχείρηση θα πρέπει να απευθυνθεί στο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.( Διαχειριστής Ελληνικού 

Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) με κατάθεση του εντύπου σύνδεσης ενέργειας 

και της καταβολής των τελών σύνδεσης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 25 ημερών 

και με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας δέχεται επίσκεψη από την ΔΕΔΗΕ 

στο χώρο της αποθήκης για εξωτερικό έλεγχο. Ακολουθεί η κατάθεση από τον 

ηλεκτρολόγο της επιχείρησης ενός εντύπου στην εφορία που βεβαιώνει τον έλεγχο που 
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έχει κάνει αλλά και ότι όλα συμμορφώνονται με βάση τον ρυθμιστικό κώδικα 

εσωτερικών εγκαταστάσεων και έπειτα παρεμβαίνουν τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ προς 

ολοκλήρωση των εξωτερικών συνδέσεων. Στη συνέχεια, η ο πελάτης πηγαίνει στο δήμο 

συμπληρώνοντας μια δήλωση ότι έχει εκπληρώσει όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις 

του και τέλος υπογράφει το έντυπο προμήθειας ενέργειας με το ΔΕΔΔΗΕ (World Bank 

Group, 2014).  

Δήλωση Περιουσιακών Στοιχείων: Η διασφάλιση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 

είναι θεμελιώδη για την απόκτηση, την πώληση και την μεταβίβαση περιουσιακών 

στοιχείων. Τα δικαιώματα ιδιοκτησίας προσφέρουν στον κάτοχο ενός περιουσιακού 

στοιχείου την αξιοποίησή του με τρόπο που να του προσφέρει ωφέλεια (Whinston and 

Segal, 2010). Ο δείκτης καταγράφει τη συστηματική σειρά των απαραίτητων ενεργειών 

από μια επιχείρηση ώστε να αγοράσει μια ιδιοκτησία και να την κατοχυρώσει στο όνομα 

του αγοραστή. Η διαδικασία της αγοραπωλησίας ολοκληρώνεται όταν ο αγοραστής 

μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως εγγύηση σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή να το ξανά 

πουλήσει. Η Ελλάδα κατέχει την 116η θέση παγκοσμίως με 61,16 DTF μονάδες ενώ ο 

ΟΟΣΑ βρίσκεται στην 56η θέση με 76,93 DTF μονάδες. Για τη δήλωση των 

περιουσιακών στοιχείων απαιτούνται συνολικά 10 διαδικασίες και η ολοκλήρωση των 

όλων διαδικασιών γίνεται εντός 20 ημερών ενώ το κόστος ανέρχεται στο 4,9% της αξίας 

της περιουσίας.  Κάθε μια διαδικασία ξεκινά σε διαφορετική μέρα. Για την ολοκλήρωση 

της απόκτησης ενός περιουσιακού στοιχείου απαιτούνται μηχανικοί, δικηγόροι, εφορία, 

υποθηκοφυλακείο, δικηγορικός σύλλογος. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται με την 

κατάθεση του εντύπου για την εγγραφή του στοιχείου στο κτηματολόγιο όπου και 

κατοχυρώνεται η κυριότητά του. Ωστόσο, η ελληνική πολιτεία το 2011 αύξησε το φόρο 

μεταβίβασης από το 1% της αξίας του περιουσιακού στοιχείου στο 10%, ενώ το 2015 

μείωσε το φόρο μεταβίβασης και πλέον δεν απαιτεί το έγγραφο σχετικά με τις οφειλές 

προς το δήμο για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή (World Bank Group, 2014). 

Δανειοδότηση της επιχείρησης: Υπάρχουν δύο πλαίσια που μπορούν να συμβάλουν 

στην ουσιαστική και ομαλή χρηματοδότηση και κατανομή των πιστώσεων που έχουν 

ανάγκη οι επιχειρήσεις. Το πρώτο είναι το πληροφοριακό σύστημα πιστώσεων μεταξύ 

πιστωτών και δανειζομένων βάσει του οποίου απεικονίζεται το ιστορικό των 

συναλλαγών μεταξύ τους και παρέχεται η ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά του 

δανειολήπτη (θετικά ή αρνητικά) αλλά και τα στοιχεία που θα κρίνουν την παροχή 

ρευστότητας σε αυτόν ανάλογα με τον κίνδυνο του δανειολήπτη. Η χρήση του παραπάνω 

συστήματος παρέχει τη δυνατότητα στους υγιείς δανειολήπτες να έχουν εύκολη 
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πρόσβαση στις πηγές της ρευστότητας και να λάβουν την πίστωση που χρειάζονται 

(Jappeli and Pagano, 2005), μειώνοντας και το κόστος δανεισμού τους (Wanjiru, 2013).  

Το δεύτερο είναι το θέμα των εγγυήσεων (collaterals) βάσει του οποίου 

χρησιμοποιούνται κινητά περιουσιακά στοιχεία ως εγγύηση προς άντληση ρευστότητας. 

Η επιτυχής αξιολόγηση της δανειοδότησης απαιτεί και τη χρήση δύο σημαντικών 

δεικτών. Ο πρώτος δείκτης αφορά την δύναμη των νομικών δικαιωμάτων πιστωτών και 

δανειζομένων και μελετά την ύπαρξη στοιχείων που βοηθά στη λήψη δανείου κατά το 

υπάρχον εγγυητικό και πτωχευτικό δίκαιο και ο άλλος δείκτης μετρά το βάθος των 

πιστωτικών πληροφοριών όπου μετρούνται οι κανόνες και οι πρακτικές που επιδρούν 

στην απόκτηση πιστωτικών πληροφοριών από γραφεία πιστώσεων (Credit Bureaus) ή το 

μητρώο πιστώσεων (Credit Registry) όπου λειτουργούν ανά χώρα. Τα γραφεία 

πιστώσεων παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το πλήθος των ατόμων και των 

επιχειρήσεων που είναι στη λίστα του γραφείου ως ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού 

της χώρας. Στο δείκτη βάθους πιστωτικών πληροφοριών η Ελλάδα συγκεντρώνει 7 

βαθμούς με άριστα το 10, ενώ στο δείκτη δύναμης των νομικών δικαιωμάτων 

συγκεντρώνει 3 βαθμούς με άριστα το 10. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 71η θέση με 50 

DTF μονάδες ενώ ο ΟΟΣΑ είναι στην 50η θέση με 61,77 DTF μονάδες, κάτι που δείχνει 

ότι η Ελλάδα μελλοντικά μπορεί να βελτιωθεί. Πάντως η ελληνική πολιτεία το 2010 

έδωσε τη δυνατότητα στον Τειρεσία, ένα ιδιωτικό γραφείο πιστώσεων, να έχει 

μεγαλύτερη πρόσβαση σε ευρύτερο πλαίσιο δεδομένων σχετικά με το προφίλ των 

δανειζομένων και τη βελτίωση των πιστωτικών πληροφοριών (World Bank Group, 

2014). 

Προστασία Μικροεπενδυτών: Η προστασία των μικροεπενδυτών συνδέεται με την 

ικανότητα των επιχειρήσεων στην αύξηση του κεφαλαίου τους, στην καινοτομία, στη 

διαφοροποίηση και στον ανταγωνισμό. Η νομοθεσία είναι αυτή που τους παρέχει 

ασφάλεια απέναντι στους πλειοψηφούντες μετόχους που ίσως προβούν σε καταχρηστικές 

αποφάσεις εναντίων τους (La Porta et al., 2000).  Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για 

να μετρήσουν την προστασία των επενδυτών είναι: έκταση του δείκτη αποκάλυψης 

(Extent disclosure index), έκταση του δείκτη ευθύνης διευθυντή (Extent director liability 

index), έκταση του δείκτη εύκολης πρόσβασης μετόχων στα στοιχεία της εταιρίας (Ease 

of Shareholder suits index), έκταση του δείκτη σύγκρουσης συμφερόντων ( Extent of 

conflict of interest regulation index), έκταση του δείκτη των δικαιωμάτων των μετόχων 

(Extent of shareholder rights index), δύναμη του δείκτη διακυβέρνησης ( Strength of 

governance structure index), έκταση του δείκτη εταιρικής διαφάνειας (Extent of 
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corporate transparency index), έκταση του δείκτη διακυβέρνησης των μετόχων (Extent 

shareholder governance index) και τέλος η δύναμη του δείκτη προστασίας των επενδυτών 

(Strength of investor protection index). Η διεθνής κατάταξη μιας χώρας δεικνύει το πόσο 

ουσιαστική είναι η προστασία των μικροεπενδυτών και χρησιμοποιείται η δύναμη του 

δείκτη προστασίας των επενδυτών όπου είναι ο μέσος όρος της έκτασης του δείκτη 

σύγκρουσης συμφερόντων και της έκταση του δείκτη διακυβέρνησης των μετόχων. Η 

ελληνική οικονομία για το 2015 βρίσκεται στην 62η θέση με 57,5 DTF μονάδες ενώ στο 

δείκτη προστασίας μικροεπενδυτών λαμβάνει 5,8/10 βαθμούς ενώ ο ΟΟΣΑ βρίσκεται 

στην 41η θέση με 63,06 DTF μονάδες.  

Χώρες που χαρακτηρίζονται από ισχυρό θεσμικό πλαίσιο προστασίας των 

μικροεπενδυτών απαιτούν την λεπτομερή καταγραφή των υποχρεώσεων που έχουν οι 

διευθυντές των επιχειρήσεων όπως επίσης και την ομαλή λειτουργία των δικαστηρίων 

της χώρας ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους μικροεπενδυτές να αποδείξουν τις 

υποθέσεις τους και να λάβουν ετυμηγορία σε εύλογο διάστημα. Για το 2013 η Ελλάδα 

ενίσχυσε την προστασία των επενδυτών μέσω της άμεσης ετήσιας απαίτησης 

καταγραφής των συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων μερών ενώ το 2014 ενίσχυσε 

περαιτέρω την προστασία των επενδυτών μέσω της απαίτησης από τον διευθυντή να 

εγκρίνει τις συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών (World Bank Group, 2014). 

Πληρωμή Φόρων: Οι φόροι είναι ζωτικής σημασίας για την λειτουργία του κράτους. 

Το ύψος των φορολογικών συντελεστών για τα νομικά πρόσωπα επηρεάζει την λήψη 

επενδυτικών αποφάσεων αλλά και τον ερχομό νέων επενδυτών (Bénassy-Quéré  et al., 

2005). Ο δείκτης μετρά τους φόρους και τις υποχρεωτικές εισφορές που πρέπει να 

καταβάλει μια επιχείρηση σε ένα έτος όπως και το διοικητικό βάρος των φόρων κα των 

εισφορών. Επίσης παρέχονται στοιχεία με το πλήθος των πληρωμών που πρέπει να 

πραγματοποιηθούν σε ένα έτος. Ο συνολικός αριθμός των φόρων περιλαμβάνει το 

σύνολο των φόρων και των εισφορών, περιλαμβάνοντας και τους καταναλωτικούς 

φόρους όπως ο ΦΠΑ, ο φόρος επί των πωλήσεων και ο φόρος επί των αγαθών κι 

υπηρεσιών. Ο χρόνος καταγράφει το σύνολο των ωρών που πρέπει να δαπανηθούν 

ετησίως για την πληρωμή των φόρων. Το συνολικό επίπεδο του φόρου λογίζεται ως 

ποσοστό του κέρδους προ φόρων. Όταν υπάρξει καταλογισμός ενός φόρου απαιτείται η 

απόδοσή του στην φορολογική αρχή με τη συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων 

αλλά και των αναλογούντων παρακρατήσεων. Επίσης μπορεί να χρειαστεί  η χρήση 

λογιστικών βιβλίων από την επιχείρηση αν κριθεί απαραίτητο. Η μελέτη γίνεται για μια 

βιομηχανική επιχείρηση. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 59η θέση με 78,3 DTF μονάδες 
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ενώ ο ΟΟΣΑ βρίσκεται στην 53η θέση με 81,03 DTF μονάδες. Απαιτείται από τις 

εταιρίες η πληρωμή 8 φόρων όπως ο φόρος νομικών προσώπων, η εισφορά εργοδοτών, 

φόρος περιουσίας τέλη κυκλοφορίας, φόρος προστιθέμενης αξίας, φόρο καυσίμων αλλά 

και φόρο διαφήμισης. Οι ώρες που απαιτούνται ετησίως ανέρχονται σε 193, ενώ το 

συνολικό ποσό των φόρων αντιστοιχεί στο 49,9% των εταιρικών κερδών. Η χώρα 

βρίσκεται σε μια καλή θέση και κοντά στο μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Η μείωση 

του εταιρικού φόρου το 2012 αντικαταστάθηκε με αύξηση του φόρου το 2014 ενώ 

μειώθηκε η συνεισφορά των εργοδοτών στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης (World 

Bank Group, 2014). 

Διασυνοριακό Εμπόριο: Τα τελευταία έτη, η ελευθεροποίηση του εμπορίου έχει 

αυξηθεί σημαντικά. Σημαντικός αριθμός χωρών έχει ελευθερώσει το εμπόριο και αυτή η 

ανάπτυξη του εμπορίου συμβάλλει θετικά στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών και στη 

βελτίωση των συνθηκών (Wacziarg and Welch, 2008). Ωστόσο δύναται να υπάρχουν και 

κάποιοι παράγοντες που να επιδράσουν αρνητικά στην ομαλή λειτουργία του όπως το 

κόστος συναλλαγών, οι υποδομές της χώρας, το πλήθος των εγγράφων για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι τραπεζικές συναλλαγές και άλλα. Ο δείκτης 

διασυνοριακού εμπορίου μετρά το κόστος και το χρόνο που σχετίζεται για την 

ολοκλήρωση εισαγωγών και εξαγωγών μέσω της θαλάσσιας μεταφοράς και τον αριθμό 

των εγγράφων που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Για την 

πραγματοποίηση εξαγωγών – εισαγωγών χρειάζονται κάποια έγγραφα όπως έγγραφο 

εκτελωνισμού, έγγραφα τράπεζας, έγγραφα μεταφοράς και έγγραφα λιμένων. Ο 

συνολικός βαθμός της ελληνικής οικονομίας είναι 80,8 DTF μονάδες και καταλαμβάνει 

την 48η θέση ενώ ο ΟΟΣΑ βρίσκεται στην 26η θέση με 86,12 DTF μονάδες. Για την 

πραγματοποίηση εξαγωγής αγαθών απαιτούνται 4 έγγραφα, η διαδικασία ολοκληρώνεται 

σε 15 ημέρες και το κόστος ανέρχεται σε 1040 $ για ένα κοντέινερ. Για τη διαδικασία 

εισαγωγής αγαθών απαιτούνται 6 έγγραφα όπως φορτωτική, πιστοποιητικό προέλευσης, 

τιμολόγιο, λίστα προϊόντων, δήλωση εισαγωγής στο τελωνείο και παράδοση 

παραγγελίας. Η εισαγωγή ολοκληρώνεται σε 14 ημέρες και το κόστος ανά κοντέινερ 

είναι 1135 $. Η ανάπτυξη τεχνολογικών μέσων οδήγησε αρκετές χώρες στην εισαγωγή 

νέων μεθόδων ώστε να γίνεται ευκολότερα η όλη διαδικασία. Έτσι, το 2014 η ελληνική 

πολιτεία εισήγαγε ένα σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων για τις εξαγωγές 

ώστε να πραγματώνονται σε πιο σύντομο χρόνο (World Bank Group, 2014).  

Εφαρμογή Συμβάσεων: Η επίλυση των εμπορικών διαφορών προσθέτει σημαντικά 

οφέλη στην οικονομία. Τα δικαστήρια είναι ζωτικής σημασίας για τους επιχειρηματίες. 
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Οι επιχειρηματίες γνωρίζουν ότι λειτουργικά και διαφανή δικαστήρια προσφέρουν την 

ευκαιρία ανάπτυξης επιχειρηματικών σχέσεων, διότι είναι σε θέση να βασιστούν σε αυτά 

σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών από τους πελάτες τους. Ο δείκτης μετρά την επίλυση 

των εμπορικών διαφορών πριν να οδηγηθεί η υπόθεση στα δικαστήρια. Συλλέγει 

δεδομένα σχετικά με το χρόνο, το κόστος και το σύνολο των διαδικασιών. Συγκεκριμένα 

για την επίλυση των διαφορών απαιτούνται 1580 ημέρες, δηλαδή άνω των 4 ετών, ενώ η 

συνολική επίλυση απαιτεί 38 διαδικασίες ως την οριστική επίλυση της διαφοράς, όπως 

την εύρεση ενός δικηγόρου ως και την οριστική έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου 

για την εμπορική διαφορά. Το συνολικό κόστος της όλης διαδικασίας αγγίζει το 14,4% 

της συνολικής αξίωσης του εναγόμενου και περιλαμβάνει τις μέσες αμοιβές του 

δικηγόρου, το κόστος του δικαστηρίου αλλά και τα έξοδα εκτέλεσης της απόφασης. Τα 

παραπάνω στοιχεία τοποθετούν την Ελλάδα στην 155η θέση ανάμεσα σε 189 χώρες με 

43,6 DTF μονάδες ενώ ο ΟΟΣΑ βρίσκεται στην 40η θέση με 69,82 DTF μονάδες, με την 

ελληνική οικονομία να βρίσκεται σε αρκετή απόσταση από το μέσο όρο των χωρών του 

ΟΟΣΑ αλλά και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Έτσι η Ελλάδα το 2015 εισήγαγε 

ένα ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης των εμπορικών διαφορών για τους δικαστικούς 

διευκολύνοντας την όλη διαδικασία (World Bank Group, 2014). 

Επίλυση Αφερεγγυότητας: Το θέμα της αφερεγγυότητας έγκειται στο γεγονός ότι 

ένα άτομο ή μια εταιρία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

που έχει. Έτσι κάθε πολιτεία θα πρέπει να είναι νομικά οχυρωμένη ώστε να 

αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση, αλλά και να διαθέτει ένα οργανωμένο σχέδιο 

έκτακτης αντιμετώπισης για τα πιθανά προβλήματα που θα παρουσιαστούν στην αγορά 

και ενδεχομένως επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία της. Για αυτό το λόγο η σύγχρονη 

νομοθεσία για την αφερεγγυότητα εστιάζεται στην αναδιαμόρφωση της χρηματοδοτικής 

και οργανωτικής δομής των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομική 

δυσχέρεια ώστε να καταστεί δυνατή η αποκατάσταση και η συνέχιση των 

δραστηριοτήτων τους ή όσες βρίσκονται σε σοβαρή δυσχέρεια, ρευστοποιούνται (World 

Bank, 2001; Habakukk, 2012). Ο συγκεκριμένος  δείκτης συγκεντρώνει στοιχεία που 

αφορούν το χρόνο, το κόστος αλλά και την έκβασης της διαδικασίας αφερεγγυότητας 

ανάμεσα σε ημεδαπές νομικές οντότητες. Η Ελλάδα συγκεντρώνει 55,98 DTF μονάδες 

και βρίσκεται στην 52η θέση, ενώ ο ΟΟΣΑ βρίσκεται στην 22η θέση με 76,98 DTF 

μονάδες. Για την ελληνική οικονομία, τα στοιχεία δείχνουν ότι απαιτούνται περίπου 3,5 

έτη για την επίλυση των προβλημάτων αφερεγγυότητας, ενώ το κόστος αγγίζει το 9,0% 

της περιουσίας του οφειλέτη. Το κόστος περιλαμβάνει τα δικαστικά έξοδα, τις αμοιβές 
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των δικηγόρων, τις αμοιβές των διαμεσολαβητών αλλά και την επίλυση της 

αφερεγγυότητας. Ο πιστωτής ανακτά κατά μέσο όρο 0,34 $. Η Ελλάδα συγκεντρώνει 2,5 

βαθμούς με άριστα το 3 στο δείκτη έναρξης των διαδικασιών, 5,5 βαθμούς με άριστα το 

6 στο δείκτη διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, 3 βαθμούς με άριστα 

το 3 στο δείκτη διαδικασιών αναδιοργάνωσης και 1 βαθμό με άριστα το 4 στο δείκτη 

συμμετοχής των πιστωτών στην όλη διαδικασία με το συνολικό βαθμό στο δείκτη 

αφερεγγυότητας να διαμορφώνεται στους 12/16 βαθμούς. Το 2013 η ελληνική πολιτεία 

ενίσχυσε τη διαδικασία αφερεγγυότητας με την κατάργηση της διαδικασίας της 

συνδιαλλαγής εισάγοντας μια νέα διαδικασία αποκατάστασης της αφερεγγυότητας 

(World Bank Group, 2014). 

Ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας: Ο καθορισμός των μισθών στην ελληνική 

οικονομία γινόταν για τους μεν δημοσίους υπαλλήλους μεταξύ της κυβέρνησης και του 

σωματείου των εργαζομένων και για τους ιδιωτικούς μεταξύ των εργοδοτών και του 

σωματείου εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Προ της εφαρμογής των μνημονίων, ο 

ονομαστικός μισθός δεν αυξήθηκε αναλογικά με την αύξηση της παραγωγικότητας αλλά 

αντιθέτως αυξήθηκε την περίοδο 2000-2008 με υψηλότερο ρυθμό έναντι της 

παραγωγικότητας (Peeters and Reijer, 2011). Από την είσοδο της χώρας στο μνημόνιο 

επήλθε αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων, όπως η κατάργηση των 

συλλογικών συμβάσεων και η μετατροπή τους σε ατομικές ή επιχειρησιακές συμβάσεις 

με μείωση των μισθών. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε μείωση του κατώτατου μισθού 

τόσο για τα άτομα άνω των 25 ετών όσο και κάτω των 25 ετών και οι κατώτατοι μισθοί 

διαμορφώθηκαν στα 586 € μικτά και 511€ μικτά αντίστοιχα. Ο καθορισμός του ύψους 

του κατώτατου μισθού θα γίνεται με πράξη του υπουργικού συμβουλίου. Οι βασικές 

αλλαγές στα εργασιακά στην Ελλάδα έγιναν με το νόμο 3845/2010 και ακολούθησαν ο 

ν. 3847/2010, ν. 3863/2010, ν. 3871/2010, ν. 3899/2010, ν. 3979/2011, ν. 3986/2011, ν. 

4024/2011, ν. 4046/2012 και ο ν. 4093/2012. 

Στη μελέτη του Doing Business, o συγκεκριμένος δείκτης συλλέγει στοιχεία σχετικά 

με την εργασία και με την ευχέρεια ένταξης ή παύσης ενός εργαζομένου από το δυναμικό 

μιας επιχείρησης. Παρέχονται δεδομένα σχετικά με τη νομοθεσία και τον τρόπο των 

προσλήψεων, καθώς και δεδομένα που ισχύουν σχετικά με τους εργαζομένους. Οι 

εργασιακοί νόμοι θα πρέπει να διασφαλίζουν τους εργαζόμενους από ανεπίτρεπτες 

αδικίες σε βάρος τους. Ωστόσο υψηλός βαθμός ρύθμισης της αγοράς εργασίας οδηγεί σε 

χαμηλότερη συμμετοχή του πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό αλλά και σε υψηλότερο 

επίπεδο ανεργίας ιδιαίτερα των νέων (Botero et al., 2003). Σε αυτή τη μελέτη, ο ελάχιστος 
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μισθός υπολογίστηκε στα 814,75 $, η μέγιστη διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου 

είναι ίση με 36 μήνες και ο λόγος ελάχιστου μισθού προς την προστιθέμενη αξία ανά 

εργαζόμενο είναι ίση με 0,29. Ο μέγιστος αριθμός ημερών εργασίας ανά εβδομάδα είναι 

ίσος με πέντε (5) και ο μέσος αριθμός αδειών ετησίως ισούται με 22,3 ημέρες. Η μέγιστη 

διάρκεια δοκιμαστικής περιόδου είναι 12 μήνες ενώ απαιτείται ενημέρωση και έγκριση 

από έναν άλλο οργανισμό όταν επίκειται απόλυση άνω των εννιά (9) ατόμων. Επίσης η 

μέση αποζημίωση των εργαζομένων που απασχολούνται ένα έτος, πέντε έτη και άνω των 

10 ετών σε έναν εργοδότη αντιστοιχεί σε 15,9 μήνες μισθών. Η ελληνική κυβέρνηση το 

2012 υιοθέτησε το μέτρο μείωσης του ποσού της αποζημίωσης σε σχέση με το χρόνο 

προειδοποίησης ή μη προειδοποίησης πριν την απόλυση αλλά και το χρόνο 

προειδοποίησης (World Bank Group, 2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΙΣΡΑΗΛ 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Το κράτος του Ισραήλ βρίσκεται στην λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου έχοντας 

συνολική έκταση 20.770 τ. χλμ. και συνορεύει βόρεια με το Λίβανο, στα 

βορειοανατολικά με τη Συρία, στα ανατολικά με την Ιορδανία, στον Νότο με την 

Αίγυπτο, την Κόκκινη Θάλασσα αλλά και με τα Παλαιστινιακά Εδάφη. Αποτελεί σχετικά 

ένα νέο κράτος καθώς απέκτησε υπόσταση το 1948 μετά την απόφαση του Συμβουλίου 

Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,  ανακήρυξε την ανεξαρτησία του στις 14 Μαΐου 1948 

(Harris, 1998) και επέτυχε στην αναγνώρισή του την 1 Μαΐου 1949. Εθνικό νόμισμα της 

χώρας είναι το νέο σέκελ (ΝΙΣ).  

Πρωτεύουσα της χώρας είναι η Ιερουσαλήμ (jcpa.org; www.knesset.gov.il). Το 

πολίτευμα της χώρας είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία, η χώρα χωρίζεται σε 7 

διοικητικές περιοχές, ενώ ημέρα εθνικής εορτής είναι η 14 Μαΐου. Η χώρα δεν διαθέτει 

επίσημο Σύνταγμα, ωστόσο “επιτελούν” λειτουργίες Συντάγματος σημεία της 

ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας του 1948, ο βασικός νόμος του κοινοβουλίου αλλά και ο 

νόμος απόκτησης της ιθαγένεια του 2013. Πέρα των παραπάνω, το νομικό σύστημα της 

χώρας περιέχει στοιχεία του βρετανικού δικαίου, του αστικού δικαίου αλλά και των 

θρησκευτικών νόμων των θρησκευτικών κοινοτήτων της χώρας (www.cia.gov). 

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα άτομα άνω των 18 ετών και έχουν την δυνατότητα επιλογής 

των κομμάτων που θα του εκπροσωπούν στην Βουλή (Κνεσσέτ), όπου ο πρωθυπουργός 

είναι το δυναμικό πολιτικό πρόσωπο της χώρας παρά το ό,τι ο Πρόεδρος είναι η κεφαλή 

του κράτους.  

 Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Κεντρικού Γραφείου Στατιστικής (Central 

Bureau of Statistics – CBS) της χώρας, ο πληθυσμός του Ισραήλ στην αυγή του 2015 

ήταν 8,296 εκατομμύρια, όπου το 75% είναι Εβραίοι το 21% Άραβες και το 4% 

αντιπροσωπεύει τις υπόλοιπες εθνικότητες. Όπως προκύπτει και από τα δεδομένα της 

CBS, η χώρα παρουσιάζει διαχρονικά αυξητική τάση στον πληθυσμό της κάτι που 

προκύπτει από τη σχέση του αριθμού των γεννήσεων και θανάτων ανά 1000 κατοίκους 

(http://www1.cbs.gov.il/). Από τα στοιχεία της CBS για το έτος 2013 δεικνύεται ότι ο 

ρυθμός γεννήσεων είναι 21,3 παιδιά ανά 1000 κατοίκους και οι θάνατοι 5,54 ανά 1000 

κατοίκους (CIA, 2014). Επίσης, τα επίπεδα γονιμότητας είναι  3,03 παιδιά ανά γυναίκα 
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(http://www1.cbs.gov.il), ενώ το επίπεδο θνησιμότητας των νεογνών ανά 1000 γεννήσεις 

είναι 4 νεογνά (www.cia.gov). 

Σημαντικό ρόλο στην μελέτη ενός κράτους αποτελεί και η ηλικιακή σύνθεση του 

πληθυσμού του, κάτι που αποτυπώνει και την σύνθεση της ισραηλινής κοινωνίας, δηλαδή 

αν είναι νέα σχετικά ηλικιακά ή γηράσκουσα. Η ηλικιακή σύνθεση της χώρας είναι η 

εξής: α) 0-14 ετών  το 27,1%, β) 15-24 ετών το 15,7%, γ) 25-54 ετών το 37,8%, δ) 55-64 

ετών το 10,7% και ε) 65 και άνω το 10,5% του τμήματος του πληθυσμού της χώρας. 

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία ο ενεργός πληθυσμός της χώρας (15-64) αποτελεί το 

64,2% του πληθυσμού, ενώ οι υπόλοιποι (65 και άνω) μόλις το 10,7%, κάτι που δείχνει 

ότι η χώρα είναι ηλικιακά νέα (www.cia.gov).  

Επιπρόσθετα, το προσδόκιμο ζωής μιας χώρας δείχνει πόσα χρόνια θα ζήσει ένας 

άνθρωπος από τη στιγμή της γέννησής του. Το προσδόκιμο ζωής είναι τα 81,28 έτη για 

το σύνολο του πληθυσμού, ενώ συγκεκριμένα για τους άνδρες είναι 79,05 και για τις 

γυναίκες 83,61 έτη αντίστοιχα. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία είναι ιδιαίτερα υψηλός 

και κατατάσσει το Ισραήλ στην 19η θέση παγκοσμίως για τις εκτιμήσεις του 2014 

(www.cia.gov).  

Υπάρχουν δύο επίσημες γλώσσες στη χώρα, τα εβραϊκά και τα αραβικά, όπου τα 

εβραϊκά ομιλούνται ως πρωτεύουσα γλώσσα του κράτους, ενώ τα αραβικά ως 

δευτερεύουσα (www.cia.gov). Ωστόσο αρκετοί Ισραηλινοί διαθέτουν την ικανότητα 

επικοινωνίας και στα αγγλικά λόγω της εκμάθησης τους από τις πρώτες τάξεις του 

δημοτικού σχολείου. Επίσης στους δρόμους μπορεί κανείς να ακούσει και άλλες γλώσσες 

όπως γαλλικά και ρωσικά επειδή πολλοί Ισραηλινοί εγκατέλειψαν τις πρότερες χώρες 

και εγκαταστάθηκαν στο Ισραήλ (Baron, 2011; Kashti, 2008).  

Η εκπαίδευση των παιδιών στη χώρα είναι υποχρεωτική για τα παιδιά ηλικίας από 

τρία (3) έως δεκαοχτώ (18) ετών δηλαδή από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο, ενώ το 

επίπεδο των ατόμων που γνωρίζουν ανάγνωση αγγίζει το 97,1% για άτομα 15 ετών και 

άνω (UNESCO, 2012). Υπάρχουν τρεις σχολικές βαθμίδες στη χώρα όπως και στην 

Ελλάδα πριν την ανώτατη εκπαίδευση. Στη χώρα υπάρχουν διάφορα είδη σχολείων, 

δηλαδή τα πολιτειακά, τα πολιτειακά – θρησκευτικά, τα ανεξάρτητα σχολεία και τα 

Αραβικά σχολεία. Ωστόσο λειτουργούν και ιδιωτικά σχολεία τόσο ισραηλινά όσο και 

από άλλες χώρες. Το Λύκειο προετοιμάζει τα παιδιά για την απόκτηση του απολυτηρίου 

που ονομάζεται Bagrut (Μπαγκρούτ) όπου η απόκτησή του απαιτεί την εξέταση των 

μαθητών σε έξι μαθήματα (Εβραϊκά, Αγγλικά. Μαθηματικά, Ιστορία, στη Γραφή και 
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μελέτη των θεσμών της πολιτείας και λογοτεχνία) (Ministry of Aliyah and Immigrant 

Absorption, 2012). Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η είσοδος ενός φοιτητή απαιτεί ένα 

καλό βαθμό στο Μπαγκρούτ αλλά και καλό βαθμό στο ψυχομετρικό τεστ εισόδου 

(Psychometric Entrance Test ή PET) παρόμοιο με το αμερικανικό SAT ( 

https://www.nite.org.il). Στη χώρα λειτουργούν εννιά δημόσια πανεπιστήμια αλλά και 

κολέγια.  

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, η χώρα αποτελεί ένα από τα πιο ανεπτυγμένα 

τεχνολογικά κράτη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στην παροχή 

επικοινωνιών υψηλών προδιαγραφών με τη χρήση ομοαξονικών καλωδίων και την 

ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών. Από το 1995 η χώρα άνοιξε την αγορά τηλεπικοινωνιών 

με στόχο την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου και την διείσδυση στην αγορά νέων 

εταιριών προς ανάπτυξη του ανταγωνισμού. Τα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2013 

εμπεριέχουν χρήσιμα δεδομένα. Στον τομέα των σταθερών υπηρεσιών 

δραστηριοποιούνται συνολικά 7 πάροχοι, με τους 2 να είναι γενικοί και οι άλλοι 5 ειδικοί 

πάροχοι. Υπάρχουν συνολικά 2,9 εκατ. σταθερές γραμμές, όπου το ψηφιακό τηλεφωνικό 

δίκτυο είναι στο 100% και η πρόσβαση στο σπίτι στο 99% (State of Israel Ministry of 

Communications, 2013). 

Στον τομέα παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών δραστηριοποιούνται πάνω από 70 

πάροχοι, με τους 3 παρόχους να είναι οι ηγέτες (Leaders) της αγοράς. Ο συνολικός 

αριθμός ευρυζωνικών συνδέσεων είναι 1,8 εκατ., όπου η ευρυζωνική διείσδυση είναι στο 

80% των νοικοκυριών, ενώ η ευρυζωνικότητα ανά 100 κατοίκους είναι στο 25% και η 

πρόσβαση ευρυζωνικής σύνδεσης στο σπίτι αγγίζει το 99% με μέση ταχύτητα τα 10 Mb/s. 

Στη συνέχεια, στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας δραστηριοποιούνται 5 πάροχοι 

δικτύου αλλά και άλλοι 9 εικονικοί πάροχοι κινητής τηλεφωνίας κάνοντας χρήση των 

δικτύων των 5 κύριων παρόχων. Η γεωγραφική κάλυψη της κινητής τηλεφωνίας φτάνει 

το 99%, συνολικά υπάρχουν 9,9 εκατ. χρήστες κάτι που σημαίνει ότι η διείσδυση στον 

πληθυσμό είναι ιδιαίτερα υψηλή, αγγίζοντας το 132%. Στον τομέα των επικοινωνιών 

στην χώρα εκπέμπουν τρία (3) δημόσια τηλεοπτικά κανάλια,  δύο (2) ιδιωτικά εμπορικά 

τηλεοπτικά δίκτυα και το κανάλι του Κοινοβουλίου. Παράλληλα υπάρχει και η 

καλωδιακή τηλεόραση αλλά και η δορυφορική τηλεόραση. Στον τομέα του ραδιοφώνου 

λειτουργούν 2 δημόσιοι και εμπορικοί σταθμοί αλλά και 39 εκπαιδευτικοί ραδιοφωνικοί 

σταθμοί με τη χρήση των συχνοτήτων από τα 106FM και πάνω (State of Israel Ministry 

of Communications, 2013). 
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Στον τομέα των μεταφορών, η χώρα  διέθετε συνολικά στο τέλος του 2013 18.825 

χλμ. οδικού δικτύου καλύπτοντας συνολικά 163.242 τ. χλμ. όλων των περιοχών της και 

2,96 εκατ. οχήματα στο τέλος του 2014. Επίσης σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, ο 

αριθμός των οχημάτων παντός τύπου που αντιστοιχούν ανά 1000 κατοίκους ήταν για το 

2013 350 οχήματα και 358 οχήματα για το 2014, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα μικρό για 

μια ανεπτυγμένη χώρα σε σχέση με τις άλλες χώρες. Από τα παραπάνω οχήματα περίπου 

18 χιλ. είναι λεωφορεία και 14 χιλ. μίνι λεωφορεία ( http://www1.cbs.gov.il/). Η χώρα 

διέθετε 1.153 χλμ. σιδηροδρομικού δικτύου στο τέλος του 2013, όπου διακινήθηκαν 45 

εκατ. επιβάτες ενώ διακινήθηκαν και 6,7 εκατ. τόνοι εμπορευματικού φορτίου (Central 

Bureau of Statistics, 2015). To 2014 μετακινήθηκαν με τον σιδηρόδρομο 48,5 εκατ. 

επιβάτες και 7,5 εκατ. τόνοι εμπορευματικού φορτίου (Yeshayahou, 2015). Το Ισραήλ 

διαθέτει 17 αεροδρόμια εκ των οποίων τα έξι είναι διεθνή αεροδρόμια (en.caa.gov.il). Το 

Μπεν Γκουριόν Αεροδρόμιο στο Τελ Αβίβ και το Εϊλάτ στο νότο της χώρας είναι τα 

σημαντικότερα, με το πρώτο να δέχεται το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κίνησης 

επιβατών. Συνολικά αφίχθησαν και αναχώρησαν 14,3 εκατ. επιβάτες από το Μπεν 

Γκουριόν, ενώ από το Εϊλάτ 94,5 χιλ. επιβάτες (www.iaa.gov.il). Τέλος, όσον αφορά τις 

θαλάσσιες μεταφορές, η χώρα διαθέτει στην ακτή της Μεσογείου ένα σημαντικό λιμάνι, 

το λιμάνι της Χάιφα, που είναι το μεγαλύτερο και το παλαιότερο στη χώρα, ενώ στο νότο 

στην Κόκκινη θάλασσα διαθέτει ένα ακόμα λιμάνι, το Ασντόντ. Συνολικά στην χώρα 

αφίχθησαν 6.314 πλοία, όπου φορτώθηκαν και ξεφορτώθηκαν φορτία συνολικού βάρους 

48,751 εκατ. τόνοι  και 409 χιλιάδες επιβάτες για το 2013 (Central Bureau of Statistics, 

2015). 

 

3.2 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ 

3.2.1 Πληροφορίες για την Οικονομία 

Το Ισραήλ αποτελεί μια τεχνολογικά ανεπτυγμένη οικονομία της αγοράς. Σύμφωνα 

με τον δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI) που συντάσσεται κάθε έτος από τον O.H.E, 

η χώρα απολαμβάνει για το 2013 την 19η θέση ανάμεσα σε 187 χώρες κάτι που την 

κατατάσσει μέσα στην κατηγορία των “πολύ ανεπτυγμένων χωρών” (United Nations 

Development Program, 2014). Η χώρα αποτελεί μέρος σημαντικών διεθνών οργανισμών 

όπως  του Ο.Η.Ε, της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
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και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), καθώς και διάφορων περιφερειακών οργανισμών, 

διακυβερνητικών οργανισμών αλλά και της Συμμαχίας του Ειρηνικού (Pacific Alliance), 

στην οποία κατέχει  θέση παρατηρητή (www.cia.gov). 

Επιπρόσθετα, η χώρα έχει συνάψει με διάφορες χώρες αλλά και ενώσεις κρατών 

συμφωνίες διεξαγωγής ελευθέρου εμπορίου, όπως από το 1985 με τις Η.Π.Α, με την 

Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ ή EFTA) όπου έχει 4 μέλη, την 

Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και την Νορβηγία, με την Τουρκία και τον 

Καναδά, με το Μεξικό, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Mercosur και με την Κολομβία 

που ακόμα δεν έχει επικυρωθεί (www.financeisrael.mof.gov.il). Επίσης, το Ισραήλ έχει 

δημιουργήσει στην Αίγυπτο και την Ιορδανία Πρότυπες Βιομηχανικές Ζώνες (Qualifying 

Industrial Zones), οι οποίες είναι ζώνες ελευθέρου εμπορίου που καθορίστηκαν μεταξύ 

αυτών τον χωρών και του Ισραήλ ώστε να επωφελούνται από το ελεύθερο εμπόριο 

μεταξύ Ισραήλ και Η.Π.Α.. Έτσι τα προϊόντα που παράγονται σε αυτές τις ζώνες 

εισάγονται στις Η.Π.Α. χωρίς δασμούς, ενώ για να περάσουν τα σύνορα θα πρέπει να 

περιέχουν ένα μικρό μέρος ισραηλινών και αιγυπτιακών/ ιορδανικών ή αμερικανικών  

υλών (Bolle et al., 2006). Τέλος η χώρα έχει υπογράψει και διμερείς συνθήκες 

επενδύσεων με διάφορες χώρες του κόσμου. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις Αλβανία, 

Αργεντινή, Βουλγαρία, Γερμανία, Γεωργία, Εσθονία, Κίνα, Νότιο Αφρική, 

Ουζμπεκιστάν, Σερβία, Ταϊλάνδη και άλλες (www.financeisrael.mof.gov.il). 

3.2.2  Τομείς της Οικονομίας 

Πρωτογενής Τομέας: Η αγροτική παραγωγή χαρακτηρίζεται από εντατική παραγωγή 

ως αποτέλεσμα της έλλειψης φυσικών πόρων και ιδιαίτερα του ύδατος. Το μεγαλύτερο 

μέρος της χώρας είναι έρημος ενώ μόλις το 20% της γης είναι καλλιεργήσιμη. Είναι ένας 

τομέας της οικονομίας υψηλά ανεπτυγμένος που ενσωματώνει χαρακτηριστικά υψηλής 

τεχνολογίας. Η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα συντελέστηκε από την αγαστή  

συνεργασία επιστημών, αγροτών και αγροτικών βιομηχανιών σε στενότερη συνεργία 

προς επίτευξη νέων μεθόδων παραγωγής και απόδοσης των καλλιεργειών. Η εντατική 

χρήση θερμοκηπίων συμβάλλει στην παραγωγή λαχανικών, φρούτων αλλά και 

λουλουδιών κατά τη διάρκεια τη χειμερινής περιόδου. Η αγροτική παραγωγή 

αντιπροσωπεύει το 2,5% του ΑΕΠ του Ισραήλ και η εγχώρια παραγωγή καλύπτει το 95% 

των ετήσιων αναγκών σε τροφή, το υπόλοιπο το εισάγει ενώ παράλληλα πραγματοποιεί 

και εξαγωγές τροφίμων (Ministry of Agriculture & Rural Development, 2013; 

www.singaporefva.com). 
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Για το 2013 η οικονομία παρήγαγε δημητριακά και όσπρια συνολικής ποσότητας 358 

χιλ. τόνους εκ των οποίων 152 χιλ. ήταν σιτάρι και 106 χιλ. τόνοι καλαμποκιού. Επίσης 

παρήγαγε και 900 χιλ. τόνους πίτουρα και στάχυ. Όσον αφορά τα λαχανικά παρήγαγε 

συνολικά περίπου 2,3 εκατ. τόνους, όπου 421 χιλ. τόνοι ήταν ντομάτες, 240 χιλ. τόνοι 

πιπεριές και 590 τόνοι πατάτες. Η συνολική παραγωγή φρούτων ανήλθε στα 1.5 εκατ. 

τόνους εκ των οποίων 590 χιλ. τόνοι ήταν εσπεριδοειδή, 118 χιλ. τόνοι μήλα αλλά και 

140 χιλ. μπανάνες. Επιπρόσθετα στη ζωική παραγωγή παρήχθησαν 1,4 εκατ. τόνοι 

αγελαδινού γάλακτος, 132 χιλ. τόνοι βοδινού κρέατος, 526 χιλ. τόνοι πουλερικών για 

παραγωγή κρέατος, 2,3 δις αυγά, ενώ αλιεύθηκαν 23,1 χιλ. τόνοι ψαριών. Τέλος, το 2013, 

υπήρχαν 465 χιλ. βοοειδή, 540 χιλ. πρόβατα, 100 χιλ. κατσίκια και 43 εκατ. πουλερικά 

(http://www1.cbs.gov.il).  

Δευτερογενής Τομέας: Η βιομηχανία χημικών προϊόντων της χώρας βοήθησε 

σημαντικά στην οικονομική μεγέθυνσή της και κάποιοι κλάδοι της κατατάσσονται 

ανάμεσα στους παγκόσμιους οδηγούς. Η ιστορία του κλάδου ξεκίνησε από τη Νεκρά 

Θάλασσα με την παραγωγή ποτάσας, ενώ η βιομηχανία σημείωσε άλματα και 

επεκτάθηκε και άλλους τομείς όπως στην παραγωγή προϊόντων πετρελαίου, στη 

φαρμακοβιομηχανία και στην κοσμητική. Οι συνολικές ετήσιες πωλήσεις του χημικού 

κλάδου ανέρχονταν στο 120 δις $ για το 2012. Σημαντική συμβολή εξάπλωσης της 

χημικής βιομηχανίας επιτέλεσε η Israel Chemical Industries (ICL) μαζί με τις θυγατρικές 

της. Στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας δραστηριοποιούνται εταιρίες που είναι 

πρωτοπόροι και διαθέτουν τα φάρμακά τους και στις αγορές του εξωτερικού 

(www.investinisrael.gov.il). Μια από αυτές είναι η Teva Industries, που είναι 

παγκοσμίως ο μεγαλύτερος παραγωγός γενόσημων φαρμάκων έχοντας επιτυχία στην 

εισαγωγή πρωτοποριακών φαρμάκων στην αγορά. Η Teva απασχολεί περίπου 45 χιλ. 

εργαζομένους σε όλο τον κόσμο και είχε ετήσιες πωλήσεις 20,2 δις $ για το 2014. Η 

εταιρία πραγματοποιεί σημαντικές επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη νέων 

φαρμάκων, όπου τον Μάρτιο 2015 πούλησε τέσσερα αντικαρκινικά προϊόντα αξίας 41,6 

εκατ. $ (www.tevapharm.com). 

Ένας ακόμη τομέας είναι η βιομηχανία διαμαντιών, η οποία κατέχει εξέχουσα θέση 

στην παγκόσμια αγορά κοπής διαμαντιών. Η βιομηχανία βρίσκεται στην «Περιοχή 

Διαμαντιών» στην Ραμάτ Γκαν στην περιοχή του Τελ Αβίβ. (www.israelidiamond.co.il; 

www.ramat-gan.muni.il). Το Ισραήλ πραγματοποιεί κάθε έτος σημαντικό ύψος 

εξαγωγών και εισαγωγών διαμαντιών, όπου το 2014 πραγματοποίησε 9,35 δις $ εξαγωγές 



42 
 

και 8,6 δις $ εισαγωγές με το καθαρό αποτέλεσμα να είναι θετικό κατά 750 εκατ. $ 

(www1.cbs.gov.il).   

Επίσης, τα τελευταία έτη, στις ακτές του Ισραήλ ανακαλύφθηκαν σημαντικές 

ποσότητες φυσικού αερίου εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) του. 

Κατά τα έτη 2009 και 2010 εντοπίστηκαν δύο μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου, το 

κοίτασμα Ταμάρ (Tamar) και το Λεβιάθαν (Leviathan). Πριν τον εντοπισμό των 

παραπάνω, στη χώρα πραγματοποιούνταν παραγωγή φυσικού αερίου από δύο 

κοιτάσματα, το Noa και το Mari-B τα οποία διαθέτουν μικρότερα αποθέματα. Στο 

κοίτασμα του Ταμάρ, οι εργασίες παραγωγής ξεκίνησαν το 2013 ενώ η εκτιμώμενη 

ποσότητα στο κοίτασμα αγγίζει τα 283 δις κυβικά μέτρα (κμ). Το κοίτασμα στο Λεβιάθαν 

διαθέτει ποσότητες, σύμφωνα με την εκτίμηση, που αγγίζουν τα 510 δις κμ, με στόχο τη 

έναρξη παραγωγής το 2017. Στη συνέχεια ανακαλύφθηκαν και άλλα κοιτάσματα τα 

οποία έχουν μικρότερο μέγεθος (De Micco, 2014).  

Τέλος, ο τομέας της υψηλής τεχνολογίας αποτελεί έναν από τους πιο ανεπτυγμένους 

της χώρας. Η επιτυχία του τεχνολογικού τομέα έγκειται στον υψηλό αριθμό μηχανικών 

και επιστημόνων που απασχολούνται. Η χώρα διαθέτει τον υψηλότερο κατά κεφαλήν 

αριθμό επιστημόνων, τεχνικών και μηχανικών, ήτοι 140 ανά 10000 εργαζομένους,  

έναντι άλλων όπως η Ιαπωνία με 65 αλλά και οι Η.Π.Α με 70 (Pasher and Sigal, 2007). 

Έχει μια ανεπτυγμένη τεχνολογική βιομηχανία γύρω από του ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, την ηλεκτρονική, τα οπτικά μέσα, την ηλιακή ενέργεια αλλά και διάφορους 

τομείς της μηχανικής  και της υγιεινής (www.investinisrael.co.il). Από το 2000 

συμμετέχει στο πρόγραμμα EUREKA, ένα πανευρωπαϊκό χρηματοδοτικό και 

συντονιστικό οργανισμό έρευνας και ανάπτυξης (www.eurekanetwork.org). Σύμφωνα με 

τον David Kaufman, “το Ισραήλ διαθέτει την μεγαλύτερη συγκέντρωση εταιριών 

τεχνολογίας αισθητικής παγκοσμίως” (Kaufman, 2010) ενώ ο εκτελεστικός διευθυντής 

της Google Eric Schmidt όταν επισκέφτηκε το Ισραήλ είπε ότι “το Ισραήλ διαθέτει το 

πιο σημαντικό τεχνολογικό κέντρο στον κόσμο μετά από αυτό των Η.Π.Α.” (Efune, 

2012). Έχει αναπτύξει την αεροναυπηγική, την αγροτική, την υπολογιστική αλλά και την 

στρατιωτική μηχανική. Η συμμετοχή του δευτερογενούς τομέα είναι περίπου στο 25,5% 

(www.cia.gov). 

Τριτογενής Τομέας: Στον τραπεζικό τομέα της χώρας δραστηριοποιούνται 15 

τράπεζες, 4 ξένες τράπεζες, 6 εταιρίες έκδοσης πιστωτικών καρτών, 1 

χρηματοπιστωτικός οργανισμός (financial institution) και 2 εταιρίες κοινής υπηρεσίας 
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(joint service companies) με τις πέντε μεγαλύτερες τράπεζες να είναι οι εξής: α) Bank 

Hapoalim LTD, β) Bank Leumi Le – Israel LTD, γ) Israel Discount Bank LTD, δ) Mizrahi 

Tefahot Bank LTD και η ε) The First International Bank of Israel LTD.  Το συνολικό 

ύψος των καταθέσεων (κοινού, κυβέρνησης και τραπεζών) στο τέλος του 2014 

ανέρχονταν σε 1,07 τρις NIS (http://www.boi.org.il/). 

Ένας σημαντικός τομέας της οικονομίας ο οποίος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα μετά το 2005 

είναι ο τουρισμός. Κατά το 2013 επισκέφτηκαν τη χώρα 3,54 εκατ. επισκέπτες, σε 

αντίθεση με το 2014 που επισκέφτηκαν τη χώρα συνολικά 3,25 εκατ. άτομα, 

παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως 8,2%. Ο συγκεκριμένος αριθμός περιλαμβάνει τον 

αριθμό των τουριστών αλλά και τον αριθμό των ημερήσιων επισκεπτών.  . Ο αριθμός 

των τουριστών για το 2014 ανήλθε σε 2,926 εκατ. τουρίστες έχοντας μείωση της τάξεως 

του 1,2% σε σχέση με το 2013 (www1.cbs.gov.il). Τα συνολικά έσοδα από τον τουρισμό 

ανήλθαν για το 2014 στα 5,691 δις $, εκ των οποίων τα 4,593 δις $ προήλθαν από τους 

τουρίστες. Τα έσοδα από τουρίστες το 2014 παρουσίασαν μια μικρή αύξηση της τάξεως 

του 0,7% σε σχέση με το 2013. Τα έσοδα των ξενοδοχείων που προήλθαν από τουρίστες 

υπολογίζονται στα 1,147 δις $ για το 2014, αντιπροσωπεύοντας το 41,3% των συνολικών 

τους εσόδων, παρουσιάζοντας τα έσοδα μια μικρή μείωση κατά 1,9%. Το μέσο έσοδο 

κατά άτομο ανά βραδιά  ανήλθε στα 111,8 $ για το 2014, καταγράφοντας μια αύξηση σε 

σχέση με το 2013 κατά 2,6%. Συνολικά στα ξενοδοχεία απασχολήθηκα 33,4 χιλ. 

εργαζόμενοι  με το μέσο μηνιαίο μισθό στα 6800 NIS (www1.cbs.gov.il). Ο τουρισμός 

στο Ισραήλ επικεντρώνεται κυρίως στον αρχαιολογικό θρησκευτικό, ιστορικό, αγροτικό 

αλλά και στον ιατρικό (www.goisrael.com). Ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στην 

τουριστική βιομηχανία (άμεσα και έμμεσα) ήταν περίπου 200 χιλ. άτομα ( mfa.gov.il). Η 

συμμετοχή του τριτογενούς τομέα είναι περίπου στο 72% 

3.3 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Η ισραηλινή οικονομία κατάφερε να επιτύχει σημαντικά επίπεδα οικονομικής 

ανάπτυξης κατά την παρελθούσα δεκαετία και να ανεβάσει το ετήσιο κατά κεφαλήν 

εισόδημα των πολιτών της. Η οικονομική πορεία της χώρας την τελευταία επταετία 

αποτυπώνεται μέσα από τα στοιχεία του παρατίθενται στο παρακάτω πίνακα.  

Πίνακας 11: Οικονομικοί δείκτες Ισραηλινής οικονομίας για την περίοδο 2008-2014   

Πηγή: Κεντρικό Γραφείο Στατιστικής Ισραήλ, ΔΝΤ 
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Παρατηρώντας τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι η ισραηλινή οικονομία πέτυχε 

ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης από 2008 μέχρι και το 2014, άνω του 3% για τα 

περισσότερα έτη, κάτι που δείχνει ότι η οικονομία διαθέτει τη δυναμική για να διατηρήσει 

την ανάπτυξη πάνω από το 2% ετησίως. Τα στοιχεία αποτυπώνουν ότι η οικονομία 

παρουσίαζε αυξομειώσεις στους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Οι αριθμοί δεικνύουν 

ότι κατά την εξεταζόμενη περίοδο η χώρα πέτυχε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης το 2010, 

ενώ το έτος 2009 που ήταν το έτος εμβάθυνσης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, 

η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 1,9% που είναι το χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης για αυτή 

την περίοδο κάτι που  υποδηλώνει ότι δεν έμεινε ανεπηρέαστη η οικονομία από την κρίση. 

Στο έτος 2010 η οικονομία απογειώθηκε ξανά αυξανόμενη κατά 5,75%, ωστόσο τα 

επόμενα έτη μέχρι το 2014  αναπτύχθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα του 5% με το 2014 να 

βρίσκεται το επίπεδο ανάπτυξης της οικονομίας στο 2,8% του ΑΕΠ (www1.cbs.gov.il). 

Από τα στοιχεία του ΔΝΤ για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας που δημοσιεύθηκαν 

τον Απρίλιο 2015 προβλέπει ανάπτυξη 3,5% και 3,3% για το 2015 και το 2016 αντίστοιχα 

(International Monetary Fund, 2015). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το έτος 2014, το 

Ισραήλ στην κατάταξη των χωρών με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα σε τρέχοντα 

δολάρια Η.Π.Α  κατέχει την 25η θέση ανάμεσα σε 189 χώρες κάτι που την κατατάσσει στη 

λίστα με τις χώρες που απολαμβάνουν οι κάτοικοί της υψηλό εισόδημα. Μάλιστα στην 

αναφερόμενη λίστα, το Ισραήλ βρίσκεται υψηλότερα έναντι άλλων χωρών όπως η Ιταλία 

(28η), η Ισπανία (29η), η Νότια Κορέα (31η), ενώ υπολείπεται άλλων χωρών όπως η 

Ιρλανδία (11η), η Ισλανδία (14η), το Βέλγιο (17η), το Ηνωμένο Βασίλειο (19η) και η 

Γαλλία (20η) (www.imf.org). Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μεταβολές των 

συστατικών στοιχείων του ΑΕΠ της χώρας και πως η μεταβολή του καθενός συνέβαλε στην 

οικονομική μεγέθυνση της χώρας. 
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Πίνακας 12: Μεταβολές συστατικών στοιχείων ΑΕΠ Ισραήλ 2008-2004 Πηγή: 

Κεντρικό Γραφείο Στατιστικής 

 

Οι ποσοστιαίες μεταβολές των παραπάνω στοιχείων μαρτυρούν το πώς συνέβαλαν στην 

ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ κατά τα συγκεκριμένα έτη. Όπως παρατηρούμε από τα στοιχεία, 

η πτώση του ρυθμού ανάπτυξης το 2009 στο 1,9% σε σχέση με το 2008, όπου αναπτύχθηκε 

κατά 3,5%, προέκυψε από την  μείωση των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία (-2,6%) αλλά 

επηρεάστηκε περισσότερο από την απότομη πτώση των εξαγωγών της χώρας κατά σχεδόν 

12%. Η αύξηση της ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης βοήθησαν στο να μην 

συρρικνωθεί η οικονομία. Το επόμενο έτος, 2010, η χώρα  σημείωσε ανάπτυξη κατά 5,75%, 

η οποία υποστηρίχθηκε από την υψηλή αύξηση των επενδύσεων αλλά και των εξαγωγών 

κατά 10,2% και 15,10% αντίστοιχα. Κατά τα επόμενα έτη παρατηρείται άνοδος της 

ιδιωτική και της δημόσιας κατανάλωσης, ενώ η αύξηση των επενδύσεων και των εξαγωγών 

αρχίζει να μειώνεται. 

 

 

3.4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Πίνακας 13: Εξωτερικό Εμπόριο και Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 2008-2014 

Πηγή: Κεντρικό Γραφείο Στατιστικής 
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Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται τα οικονομικά μεγέθη από τη διεξαγωγή του 

εμπορίου αγαθών της ισραηλινής οικονομίας. Όπως προκύπτει και από τα στοιχεία κατά 

τα έτη της περιόδου αναφοράς, το Ισραήλ παρουσιάζει έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο 

εκτός του 2009. Έτσι, το έτος 2009 παρουσιάζει ένα μικρό πλεόνασμα έναντι του 

ελλείμματος του 2008 ενώ κατά τα επόμενα έτη παρουσιάζει σημαντική διεύρυνση 

(Central Bureau of Statistics, 2015a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3: Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ως % του ΑΕΠ για την περίοδο 2008-

2014  Πηγή: Κεντρικό Γραφείο Στατιστικής 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών 

είναι η πώληση αγαθών και ουσιαστικά έπεται η εξαγωγή υπηρεσιών. Τα στοιχεία του 

γραφήματος δείχνουν ότι το 2008 το σύνολο των εξαγωγών αντιστοιχούσε στο 38,5% 

του ΑΕΠ, ενώ με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης το 2009 οι εξαγωγές αποτελούν 

το 33,5%, συνεπώς υπέστησαν σημαντική μείωση όπως παρατηρήθηκε και 

προηγουμένως στη μεταβολή των στοιχείων του ΑΕΠ. Τα επόμενα έτη μετά την 

οικονομική κρίση παρατηρείται μια σταδιακή επάνοδος των εξαγωγών, που συμβάλουν 

στην τόνωση της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας αγγίζοντας το 2010, 2011 και το 

2012 το 34,8%, το 35,5% και το 34,2% του ΑΕΠ αντίστοιχα, ωστόσο από το 2013 και 

μετά η αναλογία αρχίζει να συρρικνώνεται τόσο από την πλευρά των αγαθών όσο και 

από την πλευρά των υπηρεσιών όπου το 2014 το σύνολο των εξαγωγών αντιστοιχούσε 

στο 31,84% του ΑΕΠ.  
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Διάγραμμα 4: Μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι στις εξαγωγές 2014 (σε εκατ. $)                                      

Πηγή: Κεντρικό Γραφείο Στατιστικής  

Ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της χώρας σε αξία εξαγωγών είναι οι Η.Π.Α με 18,5 

δις $, ενώ  δεύτερη χώρα είναι η Κίνα με 8,9 δις $, όμως σε αρκετά μεγάλη απόσταση 

από τις Η.Π.Α κοντά στα 10 δις. Από την παραπάνω δεκάδα κατανοείται ότι οι 7 από τις 

10 πρώτες σε προορισμό χώρες είναι ευρωπαϊκές. Το ίδιο προκύπτει όσον αφορά και τους 

εμπορικούς εταίρους από άποψη εισαγωγών της χώρας. 

 

Διάγραμμα 5: Μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι στις εισαγωγές 2014 (σε εκατ. $)   

Πηγή: Κεντρικό Γραφείο Στατιστικής 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι χώρες που αποτελούν τους κυριότερους εμπορικούς 

εταίρους από άποψη εξαγωγών είναι και οι κυριότεροι εμπορικοί εταίροι της χώρας από 

άποψη εισαγωγών. Πρώτη στη λίστα είναι οι Η.Π.Α από όπου το Ισραήλ εισάγει 

προϊόντα και υπηρεσίες αξίας 8,5 δις $, λίγο πιο κάτω ακολουθεί η Κίνα με 8,1 δις $, ενώ 

ακολουθούν η Ελβετία και η Γερμανία με 5,2 δις $ και 4,7 δις $ αντίστοιχα. 
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Παρατηρώντας τα   παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι ο κυριότερος εμπορικός εταίρος του 

Ισραήλ είναι οι Η.Π.Α ενώ στη δεύτερη θέση είναι η Κίνα. Το συνολικό εμπόριο μεταξύ 

των Η.Π.Α ανέρχεται στα 27 δις $ ενώ με την Κίνα  στα 17 δις $ (www1.cbs.gov.il). Τα 

κύρια εξαγώγιμα προϊόντα της ισραηλινής οικονομίας είναι χημικά και κατεργασμένο 

πετρέλαιο, ηλεκτρονικά προϊόντα, υπολογιστές, φαρμακευτικά σκευάσματα, 

μηχανολογικός εξοπλισμός, πλαστικά αλλά και διαμάντια. Τα κυριότερα προϊόντα 

εισαγωγής είναι το πετρέλαιο, τα ακατέργαστα διαμάντια, ηλεκτρικά μηχανήματα, 

βιομηχανικά μηχανήματα, οχήματα, οργανικά χημικά, σίδηρο και ατσάλι 

(globaledge.msu.edu).  

Όσον αφορά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της οικονομίας κατά τη μελέτη 

αυτής της περιόδου ήταν πάντα θετικό κάτι που σημαίνει ότι εισέρρευσε μεγαλύτερη 

ποσότητα χρήματος στην ισραηλινή οικονομία από την ποσότητα χρήματος προς 

εξυπηρέτηση των εξωτερικών υποχρεώσεων της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, το 2008 

βρισκόταν στα 3,2 δις $, τα επόμενα έτη μέχρι το 2010 αυξήθηκε μέχρι και στα 8 δις $, 

ενώ μετά αρχίζει η μείωσή του έως το 2012 που αγγίζει μόλις τα 2,1 δις $ για να ξανά 

ανέβει το 2013 και το 2014 και να διαμορφωθεί στα 9 δις $ το 2014 που είναι το 

υψηλότερο επίπεδο ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών για τη χώρα στη συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο (Central Bureau of Statistics, 2015a). 

 Στο κάτωθι διάγραμμα παρουσιάζεται το ύψος των άμεσων ξένων επενδύσεων με 

βάση τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας (data.worldbank.org).  

 

Διάγραμμα 6: Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στο Ισραήλ 2008-2013   Πηγή: Παγκόσμια 

Τράπεζα 

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν το ύψος των άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα 

κατά τα έτη 2008-2013. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα υπάρχει αυξομείωση στο ύψος 
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των ΑΞΕ στη χώρα. Πριν την χρηματοπιστωτική κρίση του 2009, το 2008 οι ΑΞΕ ήταν 

10,87 δις $, ενώ κατά το έτος 2009 διαμορφώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο της 

περιόδου αυτής, στα 4,44 δις $. Κατά τα επόμενα έτη παρατηρείται μια άνοδος στις ΑΞΕ, 

όπου στο τέλος του 2013 σημειώνεται το μεγαλύτερο ύψος, 11,80 δις $. 

 

3.5 ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας του Ισραήλ δείχνουν ότι ο αριθμός των 

ατόμων στο εργατικό δυναμικό της χώρας άνω των 15 ετών παρουσιάζει μια διαχρονική 

αύξηση την τελευταία 11ετία. 

Πίνακας 14: Εργατικό Δυναμικό Ατόμων άνω των 15 ετών 2008-2014                    

Πηγή: Κεντρικό Γραφείο Στατιστικής 

 

Στο τέλος του 2014 το σύνολο των ατόμων στο εργατικό δυναμικό άνω των 15 ετών 

διαμορφώθηκε στα 3,778 εκατ., εκ των οποίων τα 3,555 εκατ. απασχολούνται και τα 

222,5 χιλιάδες είναι άνεργα. Επίσης τα στοιχεία δείχνουν ότι από το 2008 και μετά 

υπάρχει αύξηση του εργατικού  δυναμικού της χώρας αλλά και αύξηση των ατόμων άνω 

των 15 ετών. Παράλληλα όπως δείχνει ο πίνακας το ποσοστό του εργατικού δυναμικού 

σε σχέση με τον πληθυσμό άνω των 15 ετών παρουσιάζει διαχρονικά μια αύξηση, όπως 

επίσης και το ποσοστό ανεργίας παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

κατά το 2012 υπήρχε αλλαγή στη μεθοδολογία μελέτης του εργατικού δυναμικού οπότε 
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επήλθε σπάσιμο της σειράς δεδομένων (break series) και για αυτό το λόγο υπάρχει μια 

μεταβολή στα στοιχεία. 

Πίνακας 15: Κατανομή εργαζομένων ανά οικονομική δραστηριότητα 2014          

Πηγή: Κεντρικό Στατιστικό Γραφείο 

 

 

 

 

 

 

 

Τα  στοιχεία αποτυπώνουν ότι από το σύνολο των εργαζομένων, οι περισσότεροι 

(12,22%) απασχολούνται στον τομέα της εκπαίδευσης ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η 

βιομηχανία (11,82%) και το χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο, επισκευή οχημάτων και 

μοτοσυκλετών (11,42%). Από τα μικρότερα ποσοστά απασχόλησης σε τομείς της 

οικονομίας καταγράφονται στο τομέα της αγροτικής παραγωγής (1,12%), στις μεσιτικές 

δραστηριότητες (0,82%), στην προμήθεια ηλεκτρισμού και άλλων (0,46%) αλλά και 

νερού (0,40%) (Central Bureau of Statistics, 2015b; Central Bureau of Statistics, 2015c).  
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3.6 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

Στον τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής, η χώρα όλα τα χρόνια παρουσιάζει 

δημοσιονομικά ελλείμματα στον ετήσιο προϋπολογισμό του κράτους. Επίσης τόσο τα 

έσοδα όσο και οι δαπάνες του κράτους αναλογικά με το ΑΕΠ της χώρας παρουσιάζουν 

μια υποχώρηση. 

Πίνακας 16: Έσοδα - Έξοδα προϋπολογισμού Ισραήλ και το Δημόσιο Χρέος 2008-

2014    Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Ισραήλ, Κεντρικό Γραφείο Στατιστικής 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το κοινοβούλιο της χώρας (Κνεσσέτ) ψήφισε νόμο το 1991 για τη μείωση του 

ελλείμματος στον προϋπολογισμό, The Deficit Reduction Law, όπου ο  νόμος εμπεριείχε 

την επίτευξη μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων με σκοπό να δεσμευθούν οι 

μελλοντικές κυβερνήσεις στην επίτευξή τους καθιστώντας ουσιαστικά αξιόπιστη και 

διαφανή την εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική της χώρας. Ωστόσο η εφαρμογή του 

νόμου ήταν δύσκολη λόγω της αδύναμης οικονομικής ανάπτυξης αλλά και των 

μεροληπτικών προβλέψεων, οι οποίες εκτιμούσαν υψηλά έσοδα σε περίοδο χαμηλής 

ανάπτυξης και χαμηλά έσοδα σε περίοδο υψηλής ανάπτυξης. Κατά τα έτη 2005 – 2010 

τέθηκε στο δημοσιονομικό έλλειμμα ανώτατο όριο 3% του ΑΕΠ, ωστόσο κάθε έτος το 

ποσοστό προσαρμοζόταν ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες (Debrun et al., 2008). Τα 

στοιχεία δεικνύουν ότι το Ισραήλ όλα τα έτη παρουσιάζει έλλειμμα στο προϋπολογισμό 

της γενικής κυβέρνησης, με το μεγαλύτερο να σημειώνεται το 2009, στο 4,66% του ΑΕΠ, 

λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης που επηρέασε δυσμενώς το σκέλος των 

εσόδων και αύξησε οριακά τα έξοδα. Παρ’ όλα αυτά, το 2010 και το 2011 τα έσοδα 

παρουσιάζουν μια αύξηση σε αντίθεση με τα έξοδα της γενικής κυβέρνησης τα οποία 
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μειώνονται. Το 2012 τα έσοδα παρουσιάζουν μια μείωση ως ποσοστό του ΑΕΠ όπου 

διαμορφώθηκαν στο 36,22% ενώ τα επόμενα έτη, 2013 και 2014, παρουσιάζουν μια 

αύξηση ενώ στα έξοδα παρατηρείται μια μικρότερη αύξηση, με το δημοσιονομικό 

έλλειμμα να παρουσιάζει μια μείωση σε σχέση με το 2012 (www1.cbs.gov.il/). Όσον 

αφορά το δημόσιο χρέος όπως δείχνει ο πίνακας, παρουσιάζει στην επταετία, μια αύξηση 

της τάξεως του 24% σε απόλυτο μέγεθος αλλά ως ποσοστό του ΑΕΠ παρουσιάζει μείωση 

της τάξεως του 5% (www.boi.org.il). 

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, η κεντρική τράπεζα του Ισραήλ 

παρακολουθεί τις εξελίξεις στην οικονομία και έτσι προβαίνει σε παρεμβάσεις με σκοπό 

την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Ένα βασικό εργαλείο που διαθέτει και μπορεί 

να το μεταβάλει είναι το βασικό επιτόκιο. Τον Ιανουάριο του 2008 το βασικό επιτόκιο 

βρισκόταν στο 4,25% ενώ στη συνέχεια παρουσιάζει μείωση ώστε να στηριχθεί η 

οικονομία από το σοκ της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και έτσι τον Ιανουάριο 

του 2009 βρίσκεται στο 1,75% ενώ τον Απρίλιο στο 0,5%. Στη συνέχεια παρατηρείται 

μια άνοδος του επιτοκίου όπου τον Ιούνιο του 2011 διαμορφώνεται στο 3,25%, για να 

αρχίσει στην πορεία η σταδιακή μείωση του ώσπου τον Φεβρουάριο του 2014 φτάνει στο 

1%. Η μείωση του βασικού επιτοκίου συνεχίζεται έως τον Μάρτιο του 2015 και 

ανέρχεται στο 0,1% με στόχο την επίτευξη του στόχου που έχει θέσει η κεντρική τράπεζα 

για πληθωρισμό εντός του ορίου 1%-3%. Ο προσδιορισμός του βασικού επιτοκίου 

πραγματοποιείται μετά από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Τράπεζας προς το τέλος κάθε 

μήνα (www.boi.org.il). 

Ο πληθωρισμός απεικονίζει την μεταβολή στο γενικό επίπεδο τιμών. Μπορεί να είναι 

θετικός ή αρνητικός, ο λεγόμενος για αποπληθωρισμός. Στο Ισραήλ ο πληθωρισμός τα 

τελευταία έτη παρουσιάζει μείωση και μάλιστα έχει περάσει και σε αρνητικό επίπεδο για 

το 2014 είναι πιθανόν και το 2015 να διατηρηθεί σε αρνητικά επίπεδα. 
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Διάγραμμα 7: Πληθωρισμός περιόδου 2008-2014 Πηγή: Κεντρικό Γραφείο Στατιστικής 

Από το παραπάνω διάγραμμα παρατηρείται μια μείωση στο ύψος του πληθωρισμού 

από το 2009 και μετά. Το 2009 ήταν το έτος με το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού, ενώ 

κατά τα επόμενα έτη ο πληθωρισμός μειώνεται, για βρεθεί σε αρνητικό επίπεδο το 2014. 

Επίσης κατά τους πρώτους μήνες του 2015 παρατηρείται περαιτέρω υποχώρηση του 

πληθωρισμού. Για αυτό το λόγο το βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας είναι σε 

ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Οι προσδοκίες της Κεντρικής Τράπεζας του Ισραήλ για το 

2015 διαμορφώνονται στο 1,1%. 

Τα τελευταία έτη το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου παρουσιάζει σημαντική πτώση. 

Ιδιαίτερα από το 2009 και μετά η πτώση είναι πολύ σημαντική κάτι που συμβάλει σε 

μικρότερη δαπάνη από μεριάς του κράτους στην εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. 

Παρακάτω παρατηρείται η πορεία του 10ετούς ομολόγου από το 2009 μέχρι το 2014. 

  

Διάγραμμα 8:  Επιτόκιο 10ετούς ομολόγου ισραηλινής κυβέρνησης 2009-2014   Πηγή: 

Bank of Israel 

Τα παραπάνω στοιχεία του διαγράμματος δείχνουν τη σημαντική μείωση στο επιτόκιο 

των 10ετών ομολόγων, όπου το 2009 βρισκόταν στο 5,4% κατά μέσο όρο και τα επόμενα 

έτη, ιδιαίτερα από το 2011και μετά, μειώθηκε κάτω από 5%. Έτσι η πτώση συμβάλει στη 

άντληση χρημάτων από τις αγορές με μικρότερο κόστος για τη χρηματοδότηση της 

λειτουργίας της γενικής κυβέρνησης (Bank of Israel, 2015). 

3.7 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Το Ισραήλ έχει δαπανήσει σημαντικά κεφάλαια τα τελευταία έτη σε επενδύσεις  που 

αφορούν την καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη (R&D) καταφέρνοντας μάλιστα να 
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αναπτύξει τη δική της “Silicon Valley” όπως υπάρχει στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α. 

ονομάζοντάς την “Silicon Wadi” όπου δραστηριοποιούνται εταιρίες υψηλής τεχνολογίας 

και κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital Industries) και είναι η 

δεύτερη σε σημαντικότητα μετά από αυτή της Καλιφόρνιας. Συνολικά το 2013 

δαπανήθηκαν 44,2 δις NIS (12,2 δις $) αντιστοιχώντας στο 4,2% του ΑΕΠ. Το ποσό 

κατανεμήθηκε ως εξής: τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα δαπάνησαν 464 εκατ. 

NIS, η ανώτατη εκπαίδευση δαπάνησε 6,221 δις NIS, ο κυβερνητικός τομέας δαπάνησε 

943 εκατ. NIS και οι επιχειρήσεις δαπάνησαν 36,574 δις NIS. Οι δαπάνες των 

επιχειρήσεων αντιστοιχούσαν στο 83%, των πανεπιστημίων 14%, του κυβερνητικού 

τομέα 2% και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων 1% των δαπανών για το 2013. 

Τα τελευταία στοιχεία (2011) δείχνουν ότι οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη 

χρηματοδοτήθηκαν κατά 39,3% από τις επιχειρήσεις, κατά 11,1% από την κυβέρνηση, 

κατά 2,2% από τα πανεπιστήμια, κατά 1,8% από τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα 

και κατά 45,6% από το εξωτερικό (www1.cbs.gov.il/). 

Συνοπτικά η χώρα καταλαμβάνει στον τομέα της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της 

επιστήμης τις εξής θέσεις: 

Πίνακας 17: Θέσεις Ισραήλ στον τομέα τεχνολογίας, καινοτομίας και επιστήμης  

Πηγή: Bloomberg; IMD; WEF 

Bloomberg Global Innovation Index 2015 5η θέση * 

Επιστημονική έρευνα (Scientific research) 2η θέση * 

Δημόσια δαπάνη στην εκπαίδευση 2η θέση * 

Ικανότητα καινοτομίας (Innovative capacity) 1η θέση * 

Επιχειρηματικές δαπάνες για R&D (%) 1η θέση * 

Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (Cyber Security) 1η θέση * 

For entrepreneurship of managers is widespread in business 2η θέση * 

Πιστοποιημένοι μηχανικοί διαθέσιμοι στην αγορά εργασίας 

(qualified engineers available in labor market) 

3η θέση * 

Προστασία επενδυτών (Strength of investor protection) 6η θέση ** 

Κατά κεφαλήν βραβεία Nobel στους τομείς της φυσικής, 

χημείας, φυσιολογίας, ιατρικής και οικονομικών από το 1950 

3η θέση * 

 
* International Institute for Management and Development (IMD) Global Competitiveness Yearbook 2014 

 **World Economic Forum (WEF) Global Competitiveness Report 2014-2015 
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3.8 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Η οικονομική πορεία του Ισραήλ είναι ιδιαίτερα θετική για το 2015 σύμφωνα με το 

διεθνές ίδρυμα The Heritage Foundation. Η οικονομική ελευθερία του Ισραήλ 

βαθμολογείται με 70,5 καθιστώντας την 33η στην παγκόσμια κατάταξη με τον παγκόσμιο 

μέσο όρο να συγκεντρώνει 60,4 βαθμούς, τον μέσο όρο της Μέσης Ανατολής – Βόρειας 

Αφρικής 61,6 βαθμούς και το μέσο όρο των ελεύθερων οικονομιών 84,6 βαθμούς. Η 

άνοδος στη βαθμολογία οφείλεται στη διαχείριση των κυβερνητικών δαπανών, στην 

εμπορική ελευθερία, στην εργασιακή ελευθερία και στη δημοσιονομική ελευθερία. Η 

παραπάνω κατάσταση βελτιώνεται καθώς το Ισραήλ πέτυχε σημαντικές βελτιώσεις στα 

δικαιώματα ιδιοκτησίας όπως επίσης και στις μεταρρυθμίσεις, κάτι που βοήθησε τη χώρα 

να καταταγεί ανάμεσα στις πιο ελεύθερες οικονομίες στον κόσμο. Το Ισραήλ είναι μια 

μικρή ανοικτή οικονομία που έχει δημιουργήσει ένα σωστό πλαίσιο και ένα κράτος 

δικαίου για την έλευση επενδυτών στη χώρα. 

Όσον αφορά τις οικονομικές ελευθερίες, το Ισραήλ συγκεντρώνει 75 βαθμούς στα 

δικαιώματα ιδιοκτησίας, τοποθετώντας το στην 25η θέση και στη καταστολή της 

διαφοράς συγκεντρώνει 61 βαθμούς όπου λαμβάνει την 35η θέση. Στη δημοσιονομική 

ελευθερία κατατάσσεται στην 164η θέση με 61,9 βαθμούς, ενώ στις κυβερνητικές 

δαπάνες στην 136η θέση με 47,8 βαθμούς.  Στο μεταρρυθμιστικό τομέα, το Ισραήλ έχει 

την 56η θέση και 72,4 βαθμούς στην επιχειρηματική ελευθερία, την 68η θέση και 67,1 

βαθμούς στην εργασιακή ελευθερία και την 31η θέση και 81,6 βαθμούς στη νομισματική 

ελευθερία. Τέλος, η χώρα βαθμολογείται με 88,6/100 στην εμπορική ελευθερία, 

ευρισκόμενο στη 7η θέση, 80/100 στην επενδυτική ελευθερία, τοποθετώντας το στη 23η 

θέση και 70/100 στην χρηματοοικονομική ελευθερία κατατάσσοντας το στη 19η θέση 

(The Heritage Foundation, 2015a). 

Με βάση τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, τα οποία και θα αναλυθούν 

εκτενέστερα παρακάτω, το Ισραήλ κατατάσσεται στην 40η θέση για το 2015 ανάμεσα σε 

189 χώρες, παρουσιάζοντας μια μικρή πτώση 2 θέσεων σε σχέση με το 2014 

συγκεντρώνοντας συνολικά 71,25 DTF (Distance to Frontier) μονάδες σε σχέση με τις 

71,18 DTF μονάδες το 2014. Η βαθμολογία εκτείνεται από το 0 έως το 100 με το 0 να 

αποτυπώνει τη χειρότερη πρακτική και το 100 την βέλτιστη (World Bank Group, 2014a). 

Όπως πραγματοποιήθηκε η ανάλυση στο προηγούμενο κεφάλαιο για την ελληνική 

οικονομία, κατά αντίστοιχο τρόπο θα αναλυθούν και στο παρόν κεφάλαιο οι αντίστοιχοι 
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δείκτες ώστε  να αποκτηθεί πληροφόρηση ως προς το κατά πόσον είναι ευνοϊκό το 

περιβάλλον για επενδύσεις.  

Έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας: Η σημαντικότητα της άσκησης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας αναγνωρίζεται από τους νομοθέτες των κρατών και 

πραγματοποιούν ουσιαστικές νομοθετικές αλλαγές. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις στην 

επιχειρηματική δραστηριότητα συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγής σε μια χώρα 

(Haidar, 2012). Η ευκολία ανάπτυξης μια επιχείρησης βοηθά στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας αλλά και στην αύξηση των κρατικών εσόδων. Ο δείκτης μετρά το σύνολο των 

διαδικασιών για την καταχώρηση μιας επιχείρησης όπως επίσης το κόστος, το χρόνο 

αλλά και το ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτείται για την έναρξη. Η έναρξη επιχειρηματικής 

δραστηριότητας απαιτεί 5 διαδικασίες όπως τα πιστοποιητικά εγγραφής από ένα 

δικηγόρο, κατάθεση φακέλου στο μητρώο επιχειρήσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

εγγραφή στο Υπουργείο Οικονομικών για την φορολόγηση της επιχείρησης στο τμήμα 

εισοδήματος και μετά στο τμήμα του ΦΠΑ και των τελωνείων και τέλος εγγραφή στο 

Εθνικό σύστημα ασφάλισης. Η ολοκλήρωση της σύστασης μια εταιρίας γίνεται σε 13 

ημέρες, δεν απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο και η όλη διαδικασία κοστίζει το 3,5% του 

κατά κεφαλήν εισοδήματος. Το Ισραήλ για το 2015 κατέχει την 53η θέση ανάμεσα σε 

189 χώρες συγκεντρώνοντας 90,54 DTF μονάδες ενώ ο ΟΟΣΑ κατέχει την 45η θέση με 

91,24 DTF μονάδες. Η παραπάνω διαδικασία αφορά ιδιωτική εταιρία περιορισμένης 

ευθύνης (Private Limited Company). Το 2014, η χώρα έκανε την έναρξη επιχειρηματικής 

δραστηριότητας ευκολότερη μειώνοντας το χρόνο εγγραφής στο υπουργείο οικονομικών 

και στα δύο τμήματα (World Bank Group, 2014a). 

Διαχείριση κατασκευαστικών αδειών: Ο κατασκευαστικός κανονισμός αποτελεί 

ζωτική σημασία για την προστασία του γενικού συμφέροντος. Ωστόσο ο κανονισμός θα 

πρέπει ουσιαστικός, χωρίς πολύπλοκες κι ακριβές διαδικασίες διότι έτσι βοηθάει τις 

επιχειρήσεις να επενδύσουν στους τομείς της οικονομίας (World Bank Group, 2013). 

Όταν το κόστος είναι υψηλό, υπάρχει περίπτωση δωροδοκίας για την εξέταση του 

κτηρίου ή μπορεί να κτίσει παράνομα. Ο δείκτης μετρά το πλήθος των διαδικασιών αλλά 

και το χρόνο και το κόστος για την κατασκευή μιας αποθήκης. Ο αριθμός των 

διαδικασιών που απαιτούνται για την κατασκευή μιας αποθήκης φτάνει τις 15 ενώ οι 

ημέρες για την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας είναι 209 και το συνολικό κόστος είναι 

ίσο με το 1,6% της αξίας της αποθήκης. Αρχικά, απαιτείται η υποβολή όλων των 

απαραίτητων εγγράφων για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας, άδειες και 

πιστοποιητικά καθώς και η υποβολή όλων των αναγκαίων γνωστοποιήσεων αλλά κι 
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απαιτούμενων επιθεωρήσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τις αρμόδιες 

δημόσιες υπηρεσίες. Στο τέλος, με την ολοκλήρωση όλων των προηγούμενων 

διαδικασιών μπορεί να αποκτηθεί το πιστοποιητικό κατοχής του ακινήτου και να αιτηθεί 

η επιχείρηση στην επιχείρηση ύδρευσης για σύνδεση με το σύστημα ύδρευσης κι 

αποχέτευσης της περιοχής Το Ισραήλ βρίσκεται στην 121η θέση με 66,45 DTF μονάδες, 

ενώ ο ΟΟΣΑ βρίσκεται στην 67η θέση με 76,03 DTF μονάδες. Αυτό δείχνει ότι είναι σε 

μεγάλη απόσταση από τον ΟΟΣΑ (World Bank Group, 2014a). 

Παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας: Η πρόσβαση και η αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικής 

ενέργειας σε οικονομικά προσιτή τιμή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για 

τις υπό δραστηριοποίηση επιχειρήσεις. Έτσι συμβάλει θετικά στην παραγωγική 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων αλλά και στην οικονομία μιας χώρας, με την 

απασχόληση περισσότερων ανθρώπων και την αύξηση της κερδοφορίας των εταιριών 

(Bose et al., 2013). Ο δείκτης συγκεντρώνει και καταγράφει το σύνολο των απαραίτητων 

διαδικασιών που χρειάζεται μια τοπική εταιρία για να συνδεθεί και να προμηθευτεί 

ηλεκτρική ενέργεια για μια αποθήκη της όπως επίσης και τον χρόνο αλλά και το συνολικό 

κόστος προς διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας. Η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια 

απαιτεί 6 διαδικασίες. Η επιχείρηση θα πρέπει πρωτίστως να κάνει είναι μια αίτηση για 

πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας στην εταιρία ηλεκτρισμού του Ισραήλ και 

να περιμένει τις αρχικές εκτιμήσεις. Στη συνέχεια ακολουθεί η ολοκλήρωση του τεχνικού 

συντονισμού του σχεδίου από την ηλεκτρική εταιρία, η επιθεώρηση του χώρου, η 

ολοκλήρωση των εξωτερικών εργασιών σύνδεσης, η απόκτηση ηλεκτρικής άδειας από 

την τοπική επιτροπή σχεδίου και κτηρίων και τέλος η σύνδεση με το δίκτυο. Η 

ολοκλήρωση κάθε μιας από τις παραπάνω διαδικασίες απαιτεί τουλάχιστον μια ημέρα 

και κάθε διαδικασία ξεκινά σε διαφορετική ημέρα.  

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση ανέρχεται σε 102 ημέρες και το κόστος 

αγγίζει το 11,8% του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Το Ισραήλ συγκεντρώνει 71,11 DTF 

μονάδες και βρίσκεται στην 109η θέση ανάμεσα σε 189 χώρες, ενώ ο ΟΟΣΑ βρίσκεται 

στην 56η θέση έχοντας 81,83 DTF μονάδες κάτι που σημαίνει ότι η χώρα υπολείπεται 

έναντι του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ (World Bank Group, 2014a). 

Δήλωση Περιουσιακών Στοιχείων: Η διασφάλιση των περιουσιακών δικαιωμάτων 

αποτελεί ένα ουσιαστικό και θεμελιώδες δικαίωμα για κάθε σύγχρονη κοινωνία. Η 

πλήρης καταγραφή ενός περιουσιακού στοιχείου συμβάλλει στη χρήση του για άντληση 

χρηματοδότησης. Αντιθέτως, η ελλιπής διασφάλιση των περιουσιακών δικαιωμάτων 
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αποτελεί τροχοπέδη στην εξασφάλιση χρηματοδότησης για επενδύσεις από τις 

επιχειρήσεις (Trebilcock and Veel, 2014; Claessens and Laeven, 2003). Ο δείκτης 

καταγράφει το σύνολο των διαδικασιών που κρίνονται απαραίτητες ώστε μια επιχείρηση 

να αγοράσει μια ιδιοκτησία από μια άλλη επιχείρηση και να κατοχυρώσει την αγορά στο 

όνομα του αγοραστή. Όταν ο αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακίνητο ως 

εγγύηση για τη λήψη δανείου από μια τράπεζα ή να το μεταπωλήσει τότε θεωρείται ότι 

η συναλλαγή είναι ολοκληρωμένη.  

Συνολικά λοιπόν απαιτούνται 6 διαδικασίες που ολοκληρώνονται σε 81 ημέρες και 

κοστίζουν το 7,3% της αξίας του ακινήτου. Για την έναρξη της διαδικασίας αγοράς ή 

μεταβίβασης τίτλων ακίνητης περιουσίας στο Ισραήλ, απαιτείται η απόκτηση 

αποσπάσματος για το ακίνητο από το κτηματολόγιο, στη συνέχεια έλεγχος του ακινήτου 

στο αρχείο του δήμου, συμπλήρωση εγγράφου για την συναλλαγή του ακινήτου στο δήμο 

και στη φορολογική αρχή απόκτηση φορολογικής ενημερότητας, σύνταξη του εγγράφου 

πώλησης από το δικηγόρο και τέλος κατάθεση της εγγραφής στο τοπικό κτηματολόγιο. 

Πάντως κάθε μια διαδικασία ξεκινά σε διαφορετική μέρα. Το Ισραήλ κατατάσσεται στην 

135η θέση με 57,12 DTF μονάδες ενώ ο ΟΟΣΑ βρίσκεται στην56η θέση με76,93 DTF 

μονάδες κάτι που δείχνει τη μεγάλη απόσταση της χώρας από το μέσο όρο των χωρών 

του ΟΟΣΑ. Οι σύγχρονες οικονομίες προσπαθούν να συμβάλουν στην ευκολότερη 

αγοραπωλησία ακινήτων με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Έτσι η χώρα το 

2013 προχώρησε σε μείωση του χρονοδιαγράμματος επεξεργασίας από τις φορολογικές 

αρχές των κεφαλαιακών κερδών για τη μεταβίβαση περιουσίας (World Bank Group, 

2014a). 

Δανειοδότησης της επιχείρησης: Η πρόσβαση μιας επιχείρησης σε πιστώσεις 

πραγματοποιείται μέσω δύο διαφορετικών πλαισίων που βελτιώνουν και την κατανομή 

των πιστώσεων. Το πρώτο είναι τα πιστωτικά συστήματα πληροφοριών που ουσιαστικά 

λειτουργούν σαν διαμεσολαβητές οικονομικών στοιχείων μεταξύ πιστωτή και 

δανειζομένου, τα οποία  απεικονίζοντας τη θετική ή αρνητική εικόνα του δανειζομένου, 

μειώνοντας σημαντικά την αδιαφάνεια στις πιστωτικές αγορές, κάτι που συμβάλει στην 

ανάπτυξη και συνέχιση ενός αποτελεσματικού συστήματος πιστώσεων (Luoto et al., 

2007). Όταν ένας δανειζόμενος διαθέτει ένα καλό ιστορικό συναλλαγών μπορεί να 

αποκτήσει πιο εύκολα πρόσβαση σε πιστωτικές γραμμές και άρα έχει τη δυνατότητα να 

επεκτείνει τις δραστηριότητες του. Επίσης υπάρχουν και οι εγγυήσεις (collateral laws), 

κυρίως κινητής περιουσίας, που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις για απόκτηση 

δανείου. 
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Ο δείκτης αποτυπώνει τις πιστωτικές πληροφορίες αλλά και τα  δικαιώματα των 

πιστωτών και δανειζομένων με στόχο την ασφαλή συναλλαγή μεταξύ τους. Για το σκοπό 

αυτό υπάρχουν 2 άλλοι δείκτες, ο δείκτης βάθους πιστωτικών πληροφοριών (depth of 

credit information index) που μετρά τους κανόνες και τις πρακτικές που επηρεάζουν την 

πρόσβαση σε πιστωτικές πληροφορίες μέσω των γραφείων πίστωσης (Credit Bureaus) ή 

των γραφείων μητρώου (Credit Registries) και ο δείκτης της δύναμης των νομικών 

δικαιωμάτων (strength of legal rights index) όπου αποτυπώνει τα δικαιώματα των 

πιστωτών και δανειζομένων αλλά και την προστασία των δανειστών μέσω του 

πτωχευτικού κώδικα. Παράλληλα μετράται και ο αριθμός επιχειρήσεων και ιδιωτών με 

δάνειο σε σχέση με τον αριθμό ενηλίκων της χώρας. Το Ισραήλ βρίσκεται στην 36η θέση 

με 65 DTF μονάδες ενώ ο ΟΟΣΑ στην 50η θέση με 61,77 DTF μονάδες. Όσον αφορά 

στο δείκτη δύναμης των νομικών δικαιωμάτων συγκεντρώνει 6/12, ενώ στο δείκτη 

βάθους πιστωτικών πληροφοριών 7/8. Επίσης στα γραφεία πίστωσης καλύπτεται το 

σύνολο του ενήλικου πληθυσμού της χώρας (World Bank Group, 2014a).  

Προστασία των Μικροεπενδυτών: Η νομική προστασία των μικροεπενδυτών είναι 

ένας καθοριστικός παράγοντας που συμβάλει στην χρηματοοικονομική ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων με τη συμμετοχή των μικροεπενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της ή στην 

αγορά εταιρικού χρέους (La Porta et al., 2002). Έτσι δύναται οι επιχειρήσεις να 

αναπτύξουν επενδυτικά σχέδια. Ουσιαστικά, η αποτελεσματικότητα των νόμων 

καθορίζει τις σχέσεις των διαφόρων μερών της επιχείρησης με ακρίβεια σε οιαδήποτε 

συναλλαγή, στη λήψη αποφάσεων όλων των μετόχων αλλά και στην υπευθυνότητα των 

ατόμων που δουλεύουν στην εταιρία (Company insiders). Ο δείκτης μετράει κατά πόσο 

ενδείκνυται η προστασία των μικροεπενδυτών σε ένα ενδεχόμενο σύγκρουσης 

συμφερόντων μέσα από ένα σύνολο επιμέρους δεικτών, αλλά και των δικαιωμάτων των 

μετόχων στην εταιρική διακυβέρνηση. Όσο πιο κοντά είναι η βαθμολογία της οικονομίας 

στη απόσταση από το σύνορο (Distance to Frontier) τόσο πιο μεγάλη είναι η προστασία 

των μικροεπενδυτών. Η βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο του σκορ της απόστασης 

στο σύνορο της έκτασης του δείκτη σύγκρουσης συμφερόντων και της έκτασης του 

δείκτη διακυβέρνησης των μετόχων. 

Ο δείκτης προστασίας μικροεπενδυτών μετρά επίσης την έκταση του δείκτη 

αποκάλυψης (Extent of disclosure index), έκταση του δείκτη ευθύνης του διευθυντή 

(Extent of director liability index), έκταση του δείκτη εύκολης πρόσβασης μετόχων στα 

στοιχεία της εταιρίας (Extent of shareholder suits index), έκταση του δείκτη σύγκρουσης 

συμφερόντων ( Extent of conflict of interest regulation index), δύναμη του δείκτη 
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διακυβέρνησης ( Strength of governance structure index), έκταση του δείκτη εταιρικής 

διαφάνειας (Extent of corporate transparency index), έκταση του δείκτη διακυβέρνησης 

των μετόχων (Extent shareholder governance index) και τέλος η δύναμη του δείκτη 

προστασίας των επενδυτών (Strength of investor protection index). Συνολικά, το Ισραήλ 

καταλαμβάνει την 11η θέση ανάμεσα σε 189 χώρες με 70,83 DTF μονάδες,  ο ΟΟΣΑ την 

41η θέση με 63,06 DTF μονάδες ενώ η οικονομία στο δείκτη προστασίας των 

μικροεπενδυτών συγκεντρώνει 7,1/10 βαθμούς. Σε κάποιους άλλους δείκτες, στην 

έκταση του δείκτη ευθύνης του διευθυντή συγκεντρώνει 9/10, στην έκταση του δείκτη 

αποκάλυψης βαθμολογείται με 7/10, ενώ στη δύναμη του δείκτη διακυβέρνησης 

λαμβάνει 3,5/10,5 βαθμούς (World Bank Group, 2014a). 

Πληρωμή Φόρων: Πληρωμή των φόρων είναι σημαντικό γεγονός. Το επίπεδο του 

της φορολογίας πρέπει να επιλεγεί ορθά. Ο συγκεκριμένος δείκτης μετρά τους φόρους 

αλλά και τις εισφορές που πρέπει να καταβληθούν εντός του έτους για μια μεσαία 

επιχείρηση όπως επίσης και τα διοικητικά εμπόδια που δύναται να συναντήσει η 

επιχείρηση. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα συμπλήρωσης εγγράφων και 

πληρωμών, αλλά και τον χρόνο που χρειάζεται για την τακτοποίηση της πληρωμής. Όσον 

αφορά το Ισραήλ, οι συνολικές φορολογικές υποχρεώσεις αφορούν τον συνολικό αριθμό 

των φόρων και των εισφορών που έχουν καταβληθεί, συμπεριλαμβανομένων και των 

φόρων κατανάλωσης, όπως ο φόρος προστιθέμενης αξίας ή ο φόρος πωλήσεων, αλλά και 

τις μεθόδους και την συχνότητα πληρωμών.  

Ο συνολικός φόρος αναφέρεται ως ποσοστό επί των κερδών πριν το σύνολο των 

φόρων και αφορά τα κέρδη ή τον εταιρικό φόρο εισοδήματος, τις κοινωνικές εισφορές 

εργαζομένων και εργοδοτών, το δημοτικό φόρο, το φόρο προστιθέμενης αξίας, το φόρο 

επί των κεφαλαιακών κερδών και το φόρο καυσίμων. Συνολικά απαιτούνται 33 πληρωμές 

φόρων σε ένα έτος, όπου δαπανούνται 235 ώρες για την ολοκλήρωσή τους ενώ ο 

συνολικός φόρος ανέρχεται στο 30,1% των κερδών της επιχείρησης. Το Ισραήλ 

βρίσκεται στην 97η θέση με 71,88 DTF μονάδες, ενώ ο ΟΟΣΑ στην 53η θέση με 81,03 

DTF μονάδες κάτι ουσιαστικά που δείχνει ότι η χώρα έχει δυνατότητα σημαντικής 

βελτίωσης στο μέλλον. Το 2010 η χώρα προχώρησε σε μείωση του συντελεστή του 

εταιρικού φόρου εισοδήματος, ενώ το 2015 η πληρωμή των φόρων έγινε πιο ακριβή  

αφού αυξήθηκε ο συντελεστής του φόρου επί των κερδών (profit tax rate) (World Bank 

Group, 2014a). 
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Διασυνοριακό Εμπόριο: Η παγκοσμιοποίηση επέφερε σημαντικές αλλαγές στις ζωές 

των ανθρώπων αλλά των χωρών. Μεταξύ των κρατών αναπτύχθηκε μια σημαντική σχέση 

αμοιβαίας επίδρασης που συνέβαλε στην προσέγγιση λαών αλλά και στην ανάπτυξη των 

εμπορικών σχέσεων (Solanki, 2012). Παράλληλα συνέβαλε στην ανάπτυξη των 

τεχνολογικών και πληροφοριακών συστημάτων ανά την υφήλιο. Η ανάπτυξη και διάδοση 

του διαδικτύου αποτελεί ένα σημαντικό και ουσιαστικό παράγοντα στην ανάπτυξη των 

εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των χωρών (Kurihara and Fukushima, 2013). Ωστόσο 

μπορεί να παρουσιαστούν εμπόδια στην άσκηση του εμπορίου όπως η συμπλήρωση 

πολλών εγγράφων, οι τελωνειακές διαδικασίες, η ανεπάρκεια υποδομών στους λιμένες 

όπως επίσης και ελλείψεις στις υποδομές που συμβάλλουν στην άνοδο του κόστους για 

τους εισαγωγείς και εξαγωγείς αγαθών της χώρας. Ο δείκτης του διασυνοριακού 

εμπορίου μετρά το χρόνο και το κόστος που σχετίζονται με τις εισαγωγές και εξαγωγές 

αγαθών με τη χρήση κοντέινερ δια θαλάσσης όπως επίσης και το πλήθος των 

απαραίτητων εγγράφων που απαιτούνται προς διεκπεραίωση της συναλλαγής. Επίσης 

περιέχει το σύνολο των εγγράφων αλλά διαδικασιών που ακολουθούνται στα τελωνεία. 

Τα απαραίτητα έγγραφα είναι τραπεζικά έγγραφα, τελωνειακά έγγραφα, έγγραφα 

λιμένων αλλά και μεταφορικά έγγραφα.  

Έτσι στο Ισραήλ για την εξαγωγή ενός κοντέινερ απαιτούνται 4 έγγραφα, ο χρόνος 

ολοκλήρωσης της εξαγωγής είναι 10 μέρες και κοστίζει 620$ ανά κοντέινερ. Για τις 

εισαγωγές απαιτούνται πάλι 4 έγγραφα, ολοκληρώνεται η διαδικασία σε  10 μέρες και 

κοστίζει 565$ ανά κοντέινερ. Στο παραπάνω κόστος περιλαμβάνονται τα κόστη όλων 

των απαραίτητων εγγράφων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής – εξαγωγής. 

Το Ισραήλ καταλαμβάνει την 12η θέση με 89,39 DTF μονάδες, ενώ ο ΟΟΣΑ την 26η 

θέση με 86,12 DTF μονάδες. Η χώρα προχώρησε το 2011 σε επέκταση του συστήματος 

ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων και σε ανάπτυξη ενός ενιαίου πλαισίου για τη 

συλλογή των απαραίτητων εγγράφων, ώστε να μειωθεί ο χρόνος διεξαγωγής του 

εμπορίου, ενώ το 2012 άλλαξε τις μεθόδους υπολογισμού των λιμενικών τελών κάνοντας 

το εμπόριο ευκολότερο (World Bank Group, 2014a). 

Εφαρμογή Συμβάσεων: Η ουσιαστική επίλυση των εμπορικών διαφορών έχει 

μεγάλη σημασία για κάθε χώρα. Η εφαρμογή των συμβάσεων από τα δικαστήρια είναι 

σημαντική στην προώθηση παραγωγικών επιλογών αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη 

των οικονομικών συναλλαγών (World Bank, 2004). Έτσι η ύπαρξη αποτελεσματικών 

δικαστηρίων θα συμβάλει στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων διότι οι 

επιχειρηματίες θα μπορούν να καταφύγουν στο δικαστήριο όταν αντιμετωπίζουν 
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πρόβλημα με κάποιο παλιό ή νέο πελάτη τους. Ο συγκεκριμένος δείκτης μετρά την 

αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος στην επίλυση των εμπορικών 

διαφορών στα δικαστήρια. Ενσωματώνει τον χρόνο, το κόστος και το σύνολο των 

διαδικασιών που σχετίζονται με την κατάθεση εμπορικής μήνυσης.  

Η κατάταξη κάθε χώρας είναι ο μέσος όρος των βαθμών που συγκεντρώνονται με 

βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Για την εισαγωγή μιας υπόθεσης στο δικαστήριο 

απαιτείται η κατάθεση και η εξυπηρέτηση της υπόθεσης, η δίκη και η ετυμηγορία και 

τέλος η εφαρμογή της ετυμηγορίας. Το κόστος της όλης διαδικασίας περιλαμβάνει τα 

έξοδα του δικηγόρου, τα δικαστικά έξοδα και τα έξοδα εφαρμογής της ετυμηγορίας. Στο 

Ισραήλ, η εφαρμογή των συμβάσεων διαρκεί 890 ημέρες, κοστίζει το 25,3% του ποσού 

της απαίτησης και ολοκληρώνεται μετά από 35 διαδικασίες. Η συνολική βαθμολογία του 

Ισραήλ είναι 54,93 DTF μονάδες και κατατάσσεται στην 111η θέση, ενώ ο ΟΟΣΑ 

βρίσκεται στην 40η θέση με 68,92 DTF μονάδες με το Ισραήλ σε αρκετά μακρινή θέση 

από τον ΟΟΣΑ (World Bank Group, 2014a). 

Επίλυση Αφερεγγυότητας: Σύμφωνα με τον Wruck, “μια επιχείρηση βρίσκεται σε 

χρηματοοικονομική δυσπραγία όταν η ταμειακή ροή της είναι ανεπαρκής στην κάλυψη 

των τρεχουσών υποχρεώσεών της” (Wruck, 1990). Οι χώρες χρησιμοποιούν διαφορετικά 

συστήματα αντιμετώπισης της αφερεγγυότητας. Κάποιες χώρες έχουν πτωχευτικούς 

κώδικες που είναι φιλικοί προς τους οφειλέτες (Η.Π.Α) και σε άλλες χώρες το πτωχευτικό 

δίκαιο παρέχει προστασία στους πιστωτές και οι αξιώσεις του είναι διασφαλισμένες 

(Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία) (Alayi et al., 2012). Έτσι λοιπόν η επίλυση της 

αφερεγγυότητας αποτελεί μια ουσιαστική διαδικασία τόσο για τους οφειλέτες όσο και 

για τους πιστωτές και έγκειται στη λειτουργικότητα του συστήματος. Οι επιχειρήσεις, 

που δεν μπορούν ή επιλέγουν να μην κάνουν χρήση των συμβατικών υποχρεώσεών τους, 

έχουν είτε την επιλογή ρευστοποίησης της περιουσίας τους, είτε την επιλογή 

αναδιοργάνωσής της όπου η επιχείρηση κρατείται στη ζωή αλλά πραγματοποιούνται 

κάποιες αλλαγές ώστε να λειτουργήσει ξανά αποτελεσματικά (Ross et al., 2013).  

Ο συγκεκριμένος δείκτης μετρά το χρόνο, το κόστος αλλά και το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας της αφερεγγυότητας που λαμβάνει χώρα για τις εγχώριες επιχειρήσεις. Αυτές 

οι μεταβλητές χρησιμοποιούνται ώστε να υπολογιστεί το ποσοστό ανάκτησης επί της 

περιουσίας και υπολογίζεται σε λεπτά του δολαρίου. Για τον προσδιορισμό της παρούσας 

αξίας του ανακτώμενου ποσού, το Doing Business χρησιμοποιεί τα επιτόκια δανεισμού 

του ΔΝΤ, από τα στοιχεία των κεντρικών τραπεζών αλλά και του Economist Intelligence 
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Unit. Επιπρόσθετα, αξιολογεί την πληρότητα και την αξιοπιστία του νομικού συστήματος 

γύρω από την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων μέσα από το δείκτη της δύναμης του 

πλαισίου αφερεγγυότητας (strength of insolvency framework index). Ο δείκτης εξετάζει 

αν οι οικονομίες υιοθέτησαν καλές πρακτικές σε 4 διαφορετικές περιοχές: έναρξη των 

διαδικασιών, διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, διαδικασίες 

αναδιάρθρωσης και συμμετοχή των πιστωτών. Ο δείκτης επίλυσης αφερεγγυότητας 

βασίζεται στο ποσοστό ανάκτησης αλλά και στο βαθμό της δύναμης του δείκτη πλαισίου 

αφερεγγυότητας, ο οποίος δεν μετρά τις διαδικασίες επίλυσης αφερεγγυότητας φυσικών 

και χρηματοπιστωτικών προσώπων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, η επίλυση αφερεγγυότητας στο Ισραήλ 

ολοκληρώνεται κατά μέσο όρο σε 2 έτη και το κόστος ανέρχεται στο 23% της αξίας της 

περιουσίας του οφειλέτη με πιο πιθανό αποτέλεσμα να πωληθεί η εταιρία λειτουργούσα. 

Το μέσο ποσοστό ανάκτησης είναι 61,4 λεπτά του δολαρίου. Τα στοιχεία δεικνύουν ότι 

το Ισραήλ συγκεντρώνει 3/3 βαθμούς στην έναρξη των διαδικασιών, 5,5/6 βαθμούς στη 

διαχείριση της περιουσίας του οφειλέτη, 2/3 βαθμούς στις διαδικασίες αναδιοργάνωσης 

και 3/4 βαθμούς στη συμμετοχή των πιστωτών. Η συνολική βαθμολογία της δύναμης του 

δείκτη πλαισίου αφερεγγυότητας είναι 13,5/16. Το Ισραήλ κατατάσσεται στην 24η θέση 

με 75,21 DTF μονάδες, ενώ ο ΟΟΣΑ στην 22η θέση με 76,88 DTF μονάδες. Κατά τα 

παρελθόντα έτη προέβη σε κάποιες μεταρρυθμίσεις ώστε να είναι ευκολότερη η επίλυση 

αφερεγγυότητας. Το 2013 προέβη στην εισαγωγή ειδικών δικαστηρίων που ειδικεύονται 

μόνο σε οικονομικά θέματα ενώ το 2014 έκανε ευκολότερη την επίλυση αφερεγγυότητας 

με την τροποποίηση του εταιρικού δικαίου και την αποδοχή ανάληψης ή απόρριψης 

εκτελεστέας σύμβασης, την επέκταση της μέγιστης χρονικής περιόδου μορατόριουμ 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναδιάρθρωσης επιτρέποντας την πώληση 

περιουσιακών στοιχείων όταν κρίνεται απαραίτητο δια την εξασφάλιση επιτυχούς 

αναδιάρθρωσης (World Bank Group, 2014a). 

Ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας: Ο δείκτης μετρά την ευελιξία στην αγορά εργασίας 

όσον αφορά επίσης και την επίδραση στις προσλήψεις και απολύσεις εργαζομένων αλλά 

και την ακαμψία των ωρών εργασίας. Παράλληλα συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά 

με τους κανονισμούς για τους εργαζομένους προσωρινής απασχόλησης καθώς επίσης και 

για τους εργαζομένους μόνιμου ή ορισμένου χρόνου. Επίσης μετρά και θέματα 

κοινωνικής ασφάλισης και παροχών αλλά και των εργασιακών  διαφορών. Οι νόμοι που 

διέπουν τις εργασιακές σχέσεις θα πρέπει να διαθέτουν μια αίσθηση προστασίας των 

εργαζομένων έναντι αυθαιρεσιών ή άδικων πράξεων ώστε να διαφυλάσσονται οι σχέσεις 
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εργαζομένων – εργοδοτών (World Bank Group, 2014a). Μετά το 1995, στο Ισραήλ 

μειώθηκα οι εργαζόμενοι – μέλη εργατικών ενώσεων και έτσι εισήχθησαν στην αγορά 

εργασίας δύο νέοι τύπου συμβάσεις, οι ατομικές συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης 

και οι συμβάσεις μεταξύ εργαζομένων και αναδόχων εργασίας μέσω τριγωνικού 

μοντέλου απασχόλησης (εργαζόμενος – ανάδοχος εργασίας – πελάτης). Οι πρώτες 

αφορούν επαγγελματίες με υψηλή ή χαμηλή ειδίκευση και οι δεύτερες για προσλήψεις 

σύντομου χρόνου (Neuman, 2014).   

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης περίπτωση του Doing Business, ο ελάχιστος 

μηνιαίος μισθός του εργαζομένου είναι 1145,81$ και αντιστοιχεί στο 25% της 

προστιθέμενης αξίας ανά εργαζόμενο, ενώ στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου δεν υπάρχει 

καθορισμένος μέγιστος αριθμός μηνών. Ο μέγιστος αριθμός ημερών για εργασία είναι 

5,5 ημέρες, οι μέρες αδείας μετά αποδοχών είναι 14 έως ένα έτος απασχόλησης, έως 

πέντε έτη είναι 16 ημέρες, ενώ από δέκα έτη και πάνω είναι 24 ημέρες. Κατά  μέσο όρο 

ο ετήσιος αριθμός ημερών άδειας μετ’ αποδοχών είναι 18 ημέρες. Η περίοδος 

προειδοποίησης πριν την απόλυση ενός εργαζομένου ανέρχεται στις 4 και 1/3 βδομάδες 

κατά μέσο όρο ενώ το ποσό αποζημίωσης ανέρχεται κατά μέσο όρο στους 23,1 

εβδομαδιαίους μισθούς (World Bank Group, 2014a). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΡΑΗΛ                                                       

4.1 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ 

Η σύγκριση που παρατίθεται παρακάτω λαμβάνει χώρα μεταξύ δύο ανεπτυγμένων 

χωρών με υψηλό βιοτικό επίπεδο και εισόδημα, με την Ελλάδα να είναι μέλος της ΕΕ και 

κυρίαρχο κράτος της βαλκανικής χερσονήσου και το Ισραήλ να διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής. Και οι δύο 

χώρες διαθέτουν ένα εκτεταμένο δίκτυο υποδομών αλλά και ανεπτυγμένο τεχνολογικό 

δίκτυο παρέχοντας πρόσβαση στο διαδίκτυο σε σημαντικό αριθμό νοικοκυριών και 

επιχειρήσεων. Στον πρωτογενή τομέα, η Ελλάδα παράγει σημαντικές ποσότητες 

ελαιολάδου, βάμβακος, δημητριακών και κρασιού. Το Ισραήλ παράγει σημαντικές 

ποσότητες γάλακτος, τροπικών φρούτων αλλά και λαχανικών. Στο δευτερογενή τομέα, η 

Ελλάδα έχει ανεπτυγμένο τον κλάδο τροφίμων αλλά και το κλάδο της 

κλωστοϋφαντουργίας. Το Ισραήλ διαθέτει ανεπτυγμένο το κλάδο της υψηλής 

τεχνολογίας, τη φαρμακοβιομηχανία τον κλάδο των διαμαντιών. Τελευταία αναπτύσσει 

και τον ενεργειακό κλάδο λόγω της παραγωγής φυσικού αερίου. Στον τριτογενή τομέα, 

η Ελλάδα διαθέτει ανεπτυγμένη εμπορική ναυτιλία. Ο ελληνόκτητος στόλος είναι στην 

πρώτη θέση παγκοσμίως. Επίσης, ο ελληνικός τουρισμός αποτελεί σημαντικό τμήμα της 

ελληνικής οικονομίας, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο τα τελευταία 30 έτη. Το 

Ισραήλ αναπτύσσει τα τελευταία έτη τον τουρισμό του. Στην ελληνική οικονομία το ΑΕΠ 

διαμορφώνεται από τον πρωτογενή τομέα (3,5%), το δευτερογενή τομέα (15,9%) και τον 

τριτογενή τομέα (80,6%). Αντίστοιχα στην ισραηλινή οικονομία το ΑΕΠ διαμορφώνεται 

από τον πρωτογενή τομέα (2,5%), δευτερογενή τομέα (25,5%) και τον τριτογενή τομέα 

(72%). Επομένως, και στις δύο χώρες το ΑΕΠ κατανέμεται με παρόμοιο τρόπο. 

Στον τομέα της πραγματικής οικονομίας, η κατάσταση αλλάζει καθώς η ελληνική 

οικονομία βρισκόταν για έξι (6) έτη σε ύφεση, προκαλώντας συρρίκνωση της 

οικονομικής δραστηριότητας και το 2014 επανήλθε σε τροχιά ανάπτυξης με ένα μικρό 

ρυθμό ανάπτυξης, εν αντιθέσει με την οικονομία του Ισραήλ, η οποία  αναπτυσσόταν όλη 

την περίοδο. Η ελληνική οικονομία συρρικνωνόταν μέχρι το 2013 κατά μέσο όρο με 

ρυθμό 4,1% προτού αναπτυχθεί το 2014 κατά 0,8%. Η οικονομία του Ισραήλ 

αναπτυσσόταν μέχρι το 2014 κατά μέσο όρο με ρυθμό 3,5%, επιτυγχάνοντας σημαντική 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της χώρας. Στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου καθ’ 
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όλα τα έτη, η ελληνική οικονομία παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό έλλειμμα στο εμπορικό 

ισοζύγιο, λόγω της μείωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, ωστόσο τα 

τελευταία έτη βαίνει μειούμενο λόγω και της συρρίκνωσης της οικονομικής 

δραστηριότητας. Η ισραηλινή οικονομία παρουσιάζει και αυτή έλλειμμα στο εμπορικό 

της ισοζύγιο μικρότερο όμως από το ύψος του ελληνικού. Το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών της Ελλάδας ήταν ιδιαίτερα ελλειμματικό για το μέγεθός της οικονομίας, 

ενώ για πρώτη φορά τα τελευταία έτη το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών πέρασε σε 

θετικό έδαφος, και συγκεκριμένα το 2013 συνεχίζοντας τη θετική πορεία του και το 2014, 

για να διαμορφωθεί στο 0,9% του ΑΕΠ. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών του Ισραήλ 

ήταν θετικό κατά την εξεταζόμενη περίοδο, όπου από το 2012 παρουσιάζει  αύξηση και 

διαμορφώθηκε στο 3% του ΑΕΠ στο τέλος του 2014. 

Οι ΑΞΕ της Ελλάδας παρουσίασαν μείωση σε σχέση με το υψηλό ποσοστό του 2008, 

ωστόσο άρχισαν να αυξάνονται από το 2010 και μετά. Οι ΑΞΕ του Ισραήλ παρουσιάζουν 

αυξομειώσεις, με το χαμηλότερο επίπεδο να διαμορφώνεται το 2009, ενώ στη συνέχεια 

ανέρχονται. Πάντως, είναι υψηλότερες από της Ελλάδας. Η αγορά εργασίας των χωρών 

παρουσιάζει σημαντικές διαφορές. Στην Ελλάδα παρουσιάζεται αύξηση της ανεργίας 

από το 7,8% το 2008 στο 27,5% το 2013, για να υποχωρήσει το 2014 στο 26,5%, σε 

αντίθεση με το Ισραήλ όπου το ποσοστό ανεργίας κινείται σε μονοψήφια νούμερα, με 

την ανεργία να βρίσκεται στο 5,9% στο τέλος του 2014. Στο δημοσιονομικό τομέα, η 

Ελλάδα εμφάνισε τεράστιες ανισορροπίες και συγκεκριμένα, το δημοσιονομικό έλλειμμα 

του 2008 και του 2009 υπολογίστηκαν στο 9,9% και 15,3% αντίστοιχα, κάτι που το 2010 

οδήγησε τη χώρα να προσφύγει σε βοήθεια από τους Ευρωπαίους Εταίρους της αλλά και 

το ΔΝΤ. Από το 2010 και ύστερα υπάρχει μείωση του ελλείμματος, ωστόσο το 2013 

ανέρχεται ξανά λόγω της στήριξης του χρηματοπιστωτικού τομέα και στο τέλος του 2014 

το έλλειμμα βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο, -3,5%. Επιπρόσθετα, ανοδική είναι και 

η πορεία του δημοσίου χρέους όπου φτάνει στα 356 δις € ή 171,3% του ΑΕΠ το 2011. 

Την ίδια χρονιά γίνεται το κούρεμα του χρέους με το πρόγραμμα PSI+ και το χρέος 

υποχωρεί ονομαστικά και ως αναλογία του ΑΕΠ. Αλλά τα επόμενα έτη αυξάνεται ξανά 

και μάλιστα το 2014 η αναλογία χρέους προς ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 177%.  Το Ισραήλ 

παρουσιάζει και αυτό δημοσιονομικό έλλειμμα αλλά είναι μονοψήφιο. Το 

δημοσιονομικό έλλειμμα του 2009 ήταν το υψηλότερο για την εξεταζόμενη περίοδο και 

ανερχόταν στο 4,66% του ΑΕΠ. Τα επόμενα δύο έτη παρουσιάζει μια μείωση, ενώ το 

2012 ανέρχεται ξανά, για να μειωθεί στη συνέχεια, όπου το 2014 διαμορφώθηκε στο 

2,6%. Το ύψος του δημοσίου χρέους σε απόλυτα νούμερα αυξάνεται, αλλά ως ποσοστό 
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του ΑΕΠ σημειώνει κάθοδο. Πιο συγκεκριμένα το 2008 το δημόσιο χρέος αντιστοιχούσε 

στο 72,5% του ΑΕΠ, όταν το 2014 αντιστοιχούσε στο 67,5% του ΑΕΠ. 

Επίσης, στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, η Ελλάδα δεν ασκεί καμία και 

υπόκειται στις αποφάσεις της ΕΚΤ που είναι μέλος της, σε αντίθεση με το Ισραήλ που 

μπορεί να ασκεί την νομισματική πολιτική που επιθυμεί. Το βασικό επιτόκιο της Ελλάδας 

είναι στο 0,05% όπως ορίζεται από την ΕΚΤ και στο Ισραήλ το βασικό επιτόκιο 

διαμορφώνεται στο 0,1%. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα υψηλός και 

μάλιστα άνω του 4%, από το 2011 παρουσιάζει μια αποκλιμάκωση και στο τέλος του 

2014 βρισκόταν σε αρνητικά επίπεδα, στο -1,3%. Στο ίδιο μοτίβο και το Ισραήλ, με τον 

πληθωρισμό να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, άνω του 3% μέχρι το 2009, στη συνέχεια 

αρχίζει να μειώνεται, για να διαμορφωθεί στο τέλος του 2014 σε αρνητικό επίπεδο, στο 

-0,2%, πάντως σε υψηλότερο επίπεδο από ότι στην Ελλάδα. Τέλος, στον τομέα της 

καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, η Ελλάδα δαπανά ένα μικρό ποσό που 

αντιστοιχεί μόλις στο 0,8% του ΑΕΠ, με στόχο της ελληνικής πολιτείας να ανέλθει στο 

1,21% μέχρι το 2020. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, το Ισραήλ δαπανά ένα πολύ σημαντικό 

ποσό που αντιστοιχεί στο 4,2% του ΑΕΠ, που το κατατάσσει στην κορυφή από άποψη 

δαπάνης αναλογικά με το ΑΕΠ. 

4.2 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας απαιτεί τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

εκείνα στοιχεία που παρέχουν πληροφορίες για τη διαμόρφωση των στρατηγικών 

επέκτασης σε νέες αγορές. Τόσο το Ισραήλ όσο και η Ελλάδα κατέχουν μια αξιοπρεπή 

θέση στην παγκόσμια κατάταξη, ωστόσο το Ισραήλ είναι σε υψηλότερη θέση από την 

Ελλάδα, καταλαμβάνοντας την 40η θέση έναντι της 61ης θέση που κατέχει η Ελλάδα. Το 

Ισραήλ βρίσκεται υψηλά σε δύο βασικούς δείκτες, στην προστασία των μικροεπενδυτών 

και στο διασυνοριακό εμπόριο. Όπως προαναφέρθηκε, η χώρα κατατάσσεται στην 11η 

και 12η θέση αντίστοιχα ανάμεσα σε 189 χώρες. Στο σύνολο των δεικτών προκύπτει μια 

ισορροπία ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ, με την Ελλάδα να υπερτερεί σε 5 δείκτες 

και το Ισραήλ στους υπόλοιπους 5. 

Στο δείκτη έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας, η Ελλάδα και το Ισραήλ 

κατέχουν την 52η και 53η αντίστοιχα. Στον δείκτη διαχείρισης των κατασκευαστικών 

αδειών, η Ελλάδα προηγείται του Ισραήλ έχοντας 72,31 DTF μονάδες έναντι 66,45 DTF 
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μονάδων.  Στον τομέα παροχής ενέργειας, η Ελλάδα βρίσκεται σε υψηλότερη θέση από 

το Ισραήλ, κατατάσσοντάς την στην 88η θέση με  76,67 DTF μονάδες, ενώ το Ισραήλ 

στην 121η με 71,11 DTF μονάδες. Στο δείκτη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων, η 

Ελλάδα καταλαμβάνει την 116η θέση και λίγες θέσεις πιο κάτω βρίσκεται το Ισραήλ, 

στην 135η θέση. Η θέση των δύο χωρών προκύπτει διότι στη Ελλάδα απαιτούνται 10 

διαδικασίες, ολοκληρώνεται σε 20 ημέρες και κοστίζει το 4,9% της αξίας της περιουσίας 

και για το Ισραήλ απαιτούνται 6 διαδικασίες, 81 μέρες με κόστος 7,3%. Στη συνέχεια στο 

δείκτη δανειοδότησης της επιχείρησης, το Ισραήλ βρίσκεται σε υψηλότερη θέση έναντι 

της Ελλάδας, καταλαμβάνοντας την 36η θέση έναντι της 71ης και συγκεντρώνοντας 

βαθμολογία 65 έναντι 50 της Ελλάδας. Στον δείκτη προστασίας των μικροεπενδυτών, το 

Ισραήλ βρίσκεται σε υψηλότερη θέση καταλαμβάνοντας την 11η θέση παγκοσμίως, ενώ 

η Ελλάδα καταλαμβάνει την 62η θέση, έχοντας 70,83 DTF μονάδες έναντι 57,5 της 

Ελλάδας.  

Επίσης, στον τομέα πληρωμής των φόρων η Ελλάδα είναι σε υψηλότερη θέση έναντι 

του Ισραήλ, όπου βρίσκεται στην 59η θέση και το Ισραήλ στην 97η θέση. Το Ισραήλ 

βρίσκεται στη θέση αυτή διότι απαιτείται η πραγματοποίηση 33 πληρωμών φόρου σε ένα 

χρόνο, δαπανώνται 235 ώρες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και η αξία των φόρων 

αντιστοιχεί στο 30,1% επί των κερδών. Στο δείκτη διασυνοριακού εμπορίου, το Ισραήλ 

καταλαμβάνει την 12η θέση ενώ η Ελλάδα την 48η θέση. Η θέση του Ισραήλ 

δικαιολογείται διότι εισαγωγές και εξαγωγές διεκπεραιώνονται σε 10 ημέρες με κόστος 

565$ και 620$ ανά κοντέινερ αντίστοιχα. Στην Ελλάδα, εισαγωγές και εξαγωγές 

διεκπεραιώνονται σε 14 και 15 ημέρες και το κόστος ανά κοντέινερ είναι 1135$ και 

1040$ αντίστοιχα. Στο δείκτη εφαρμογής των συμβάσεων, η Ελλάδα καταλαμβάνει στην 

155η θέση ενώ το Ισραήλ βρίσκεται μεν καλύτερη κατάσταση από την Ελλάδα 

καταλαμβάνοντας την 111η θέση ωστόσο είναι ιδιαίτερα χαμηλή.  Η ιδιαίτερα κακή 

θέσης της ελληνικής οικονομίας έγκειται στο χρόνο που απαιτείται ώστε να επιλυθεί μια 

διαφορά όπου αγγίζει πάνω από τις 1580 ημέρες με κόστος 14,4% επί της αξίας της 

απαίτησης, ενώ για το Ισραήλ ο χρόνος που αναλογεί 890 μέρες με κόστος 25,3%.  

Τέλος, στο θέμα της επίλυσης της αφερεγγυότητας, το Ισραήλ καταλαμβάνει την 24η 

θέση ενώ η Ελλάδα την 52η θέση έχοντας 75,21 DTF μονάδες και 55,98 DTF μονάδες 

αντίστοιχα. Το Ισραήλ βρίσκεται σε υψηλότερη θέση διότι η διαδικασία ολοκληρώνεται 

σε 2 έτη και ο πιστωτής μπορεί ν’ ανακτήσει τα 61,4 λεπτά του δολαρίου του χρέους σε 

παρούσα αξία, ενώ στην Ελλάδα η επίλυση της αφερεγγυότητας ολοκληρώνεται σε 3,5 

έτη και ο πιστωτής ανακτά τα 34,3 λεπτά του δολαρίου τους χρέους αντίστοιχα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ                                                  

Η ισραηλινή οικονομία είναι ιδιαίτερα ανοικτή στο διεθνές εμπόριο με βάση τα 

στοιχεία που παρατέθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο. Πριν αποφασίσει μια ελληνική 

επιχείρηση να εισέλθει στην ισραηλινή αγορά, θα πρέπει να γνωρίζει καλά τον 

«Κανονισμό Ελεύθερων Εισαγωγών» (Free Import Order 5766/2006, 5772/2012) όπου 

καθορίζονται οι όροι εισαγωγής ενός προϊόντος, πάντα με βάση το δασμολόγιο 

(62.219.95.10/TaarifEnglish; www.moital.gov.il). Ωστόσο για κάποια προϊόντα έχει 

θέσει ποσοστώσεις (http://www.moital.gov.il). Παράλληλα για κάποια προϊόντα 

απαιτούνται εκδόσεις αδειών εισαγωγής αλλά και η έγκριση προδιαγραφών που 

πραγματοποιείται από το Standards Institution of Israel (Ίδρυμα Προδιαγραφών Ισραήλ), 

το οποίο πραγματοποιεί δοκιμές στα προς εισαγωγή προϊόντα (www.sii.org.il/896-

en/SII_EN.aspx). Τα προϊόντα χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με τον 

κίνδυνο για την δημόσια υγεία και την ασφάλεια. Στην πρώτη κατηγορία βρίσκονται τα 

προϊόντα με υψηλό κίνδυνο γα την υγεία και την ασφάλεια. Δεν υφίσταται κόστος για 

τον εισαγωγέα η έκδοση του πιστοποιητικού καταλληλόλητας και η έκδοση του 

πιστοποιητικού απαλλάσσει το προϊόν από τελωνειακούς δασμούς. Στην κατηγορία αυτή 

ανήκουν παιδικά παιχνίδια, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και άλλα. Η εξέταση του κάθε 

φορτίου που εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

απαλλαγή από δασμούς. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν προϊόντα με μεσαίο κίνδυνο 

για την δημόσια υγεία και την ασφάλεια. Για αυτή την κατηγορία προϊόντων απαιτείται 

μια εφάπαξ άδεια που βασίζεται στη διενέργεια δοκιμής του προϊόντος προς έγκριση 

αλλά και μια δήλωση του εισαγωγέα ότι τα μελλοντικά φορτία του προϊόντος θα 

εκπληρώνουν τις υποχρεωτικές προδιαγραφές. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν προϊόντα 

όπως γυαλιά ηλίου, χαλιά, μοκέτες και άλλα. 

Στην τρίτη κατηγορία εμπίπτουν προϊόντα με χαμηλό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία 

και ασφάλεια. Σε αυτή την κατηγορία απαιτείται η δήλωση του εισαγωγέα ότι τα 

προϊόντα καλύπτουν τις υποχρεωτικές προδιαγραφές και δεν χρειάζεται καμιά 

επιθεώρηση των προϊόντων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν προϊόντα όπως τα κεραμικά 

υλικά. Στην τελευταία και τέταρτη κατηγορία ανήκουν τα προϊόντα που απευθύνονται 

αποκλειστικά για βιομηχανική χρήση όπως ηλεκτρικά βιομηχανικά υλικά. Η απαλλαγή 

αυτών των προϊόντων από τους δασμούς δεν εξαρτάται από το πιστοποιητικό 

καταλληλόλητας των υποχρεωτικών προδιαγραφών (www.moital.gov.il).  
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Ένα άλλο σημαντικό κομμάτι για την είσοδο στην ισραηλινή αγορά είναι γνώση 

σχετικά με την σήμανση και συσκευασία των προϊόντων. Σύμφωνα με το νόμο περί 

προστασίας των καταναλωτών (Consumer Protection Law 5741/1981), τα εισαγόμενα 

προϊόντα θα πρέπει να αναγράφουν τη χώρα παραγωγής, το όνομα του παραγωγού, το 

όνομα του ισραηλινού εισαγωγέα,  τα συστατικά του προϊόντος και το βάρος του 

προϊόντος σε μετρικές μονάδες (www.gov.uk). Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί ότι αν 

ο εισαγωγέας στοχεύει την αγορά τροφίμων καλό θα ήταν να έχει προμηθευτεί 

πιστοποίηση Kosher ή Halal, η οποία δεν είναι υποχρεωτική. Η πιστοποίηση Kosher 

σημαίνει στα εβραϊκά «κατάλληλο προς κατανάλωση» όπως το Halal για τους 

Μουσουλμάνους με βάση τις θρησκευτικές αρχές τους. Η ένδειξη αυτή πάνω στο προϊόν 

συμβάλλει στην διεύρυνση του καταναλωτικού κοινού, όπου και απευθύνεται ο 

εισαγωγέας.  Επίσης το λοιπό καταναλωτικό κοινό της χώρας μπορεί αν αντιληφθεί ότι 

τα συγκεκριμένα προϊόντα έχουν παρασκευαστεί με υγιεινότερους τρόπους αλλά και με 

πιο αγνά υλικά σε σχέση με τα άλλα. Στην Ελλάδα, η πιστοποίηση Halal μπορεί να τη 

λάβει κάποιος από την BQC(www.bqc.gr) και η πιστοποίηση Kosher μπορεί να ληφθεί 

από την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών (athjcom.gr/), ωστόσο δύναται να αναζητήσουν 

οι εισαγωγείς πιστοποιήσεις και από άλλες χώρες. 

Σύμφωνα με τον εταιρικό νόμο (Companies Law) 5759/1999, μια επιχείρηση ορίζεται 

ως εταιρία όταν ιδρύεται και εγγράφεται στο Ισραήλ. Είναι απαραίτητο να εγγραφεί στα 

Μητρώα Εταιριών του Ισραήλ. Μια εταιρία δύναται να εγγραφεί είτε ως «ιδιωτική 

εταιρία» είτε ως «δημόσια εταιρία». Αν εγγραφεί ως δημόσια εταιρία υποχρεούται να 

διαθέσει τις μετοχές της προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο. Η Ισραηλινή 

Υπηρεσία Προσέλκυσης Επενδύσεων προσφέρει κάποιες πληροφορίες για την έναρξη 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα. Μια ξένη επιχείρηση που διατυπώνει την 

επιθυμία να εγκατασταθεί στο Ισραήλ μπορεί να ιδρύσει θυγατρική επιχείρηση ή να 

δημιουργήσει ένα υποκατάστημα ή ένα γραφείο αντιπροσωπείας. Το πώς θα επιλέξει μια 

επιχείρηση να εισέλθει στο Ισραήλ εξαρτάται από την ίδια την εταιρία ανάλογα με τους 

πόρους που διαθέτει, τους στόχους που έχει θέσει αλλά και τις ανάγκες της. Οι 

πληροφορίες που παρέχει είναι γενικές και θα πρέπει οι επιχειρήσεις να αναζητήσουν 

ουσιαστικές νομικές συμβουλές πριν την λήψη απόφασης ίδρυσης επιχείρησης.  

Η θυγατρική επιχείρηση είναι μια ιδιωτική εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Το 

εταιρικό δίκαιο της χώρας επιτρέπει την κατοχή του συνόλου των μετοχών από αλλοδαπή 

επιχείρηση. Είναι μια προτιμητέα επιλογή για επιχειρήσεις που είναι μικρού και μεσαίου 

μεγέθους διότι οι ευθύνες που πηγάζουν από την θυγατρική δεν επηρεάζουν τη μητρική 
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αλλοδαπή επιχείρηση. Το διακριτικό όνομα της θυγατρικής μπορεί να διαφέρει από της 

μητρικής εφόσον εγκριθεί από τα Μητρώα Εταιριών. Θα πρέπει να διοριστεί τουλάχιστον 

ένας διευθυντής, μπορεί να μην είναι πολίτης του Ισραήλ, ωστόσο για να εγγραφεί στα 

φορολογικά μητρώα του ΦΠΑ θα πρέπει ένας διευθυντής να είναι κάτοικος Ισραήλ. Η 

θυγατρική επιχείρηση μεταχειρίζεται από τις Ισραηλινές φορολογικές αρχές σαν 

ημεδαπή επιχείρηση και έτσι μπορεί να ευνοηθεί μέσω των φορολογικών και 

επιχειρηματικών κινήτρων που τίθενται από το ισραηλινό κράτος. Τέλος, υποχρεούται 

να διατηρεί ένα γραφείο που να είναι καταχωρημένο στα μητρώα. Υποβάλλει τον δικός 

της ισολογισμό. 

Το υποκατάστημα έχει και αυτό νομική οντότητα.  Αποτελεί συνέχεια της μητρικής 

αλλοδαπής επιχείρησης, που συνεπάγεται ότι η μητρική φέρει τις όποιες ευθύνες 

πηγάζουν από τις πράξεις του υποκαταστήματος. Οι φορολογικές αρχές αντιμετωπίζουν 

το υποκατάστημα ως αλλοδαπή επιχείρηση και έτσι δεν να τύχει τυχόν ευεργετημάτων 

σε φορολογικά και επενδυτικά θέματα. Το υποκατάστημα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά 

το όνομα της αλλοδαπής επιχείρησης και πρέπει να καταχωρήσει τη διεύθυνσή του. Η 

επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να είναι όμοια με της μητρικής. Φορολογείται 

μόνο για τα έσοδα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα στο Ισραήλ. Τέλος, υποβάλει 

τους δικούς του ισολογισμούς μαζί με της μητρικής αλλοδαπής επιχείρησης. 

Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις δύναται να αναπτύξουν ένα γραφείο αντιπροσωπείας όταν 

έχουν σκοπό να προβούν σε έρευνα της ισραηλινής αγοράς χωρίς την διεξαγωγή 

οιασδήποτε κερδοσκοπικής δραστηριότητας. Δεν διαθέτει νομική μορφή και δεν 

υποχρεούται να εγγραφεί στο Μητρώο Εταιριών. Η στελέχωση του γραφείου μπορεί να 

πραγματοποιηθεί από εγχώριο προσωπικό ή προσωπικό της μητρικής. 

Πίνακας 18: Σύγκριση μεταξύ των επίλογων δραστηριοποίησης                            

Πηγή: http://www.investinisrael.gov.il/ 

  
ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ 

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ 

ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ 

Νομική Μορφή 

Μη ξεχωριστή νομική 

οντότητα αλλά 

προέκταση της 

μητρικής εταιρίας 

Ξεχωριστή νομική 

οντότητα διακριτή από 

την μητρική εταιρία 

Δεν έχει νομική 

οντότητα αλλά 

πρόκειται για μία 

προσωρινή διοικητική 

διευθέτηση 

Ευθύνη 
Αστική ευθύνη αφορά 

την μητρική εταιρία 

Αστική ευθύνη 

περιορίζεται στη 

θυγατρική 

Αστική ευθύνη 

επεκτείνεται και στη 

μητρική εταιρία 

http://www.investinisrael.gov.il/
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Εταιρική 

Επωνυμία 

Πρέπει να είναι ίδια με 

τη μητρική εταιρία 

Μπορεί να είναι ίδια ή 

διαφορετική από τη 

μητρική εταιρία 

Πρέπει να είναι ίδια με 

της μητρικής εταιρίας 

και να συμπεριλαμβάνει 

τον  όρο «Γραφείο 

Αντιπροσωπείας» 

Επιτρεπόμενες 

Δραστηριότητες 

Πρέπει να είναι ίδιες με 

αυτές της μητρικής 

εταιρίας 

Μπορεί να είναι ίδιες ή 

να διαφέρουν από αυτές 

της μητρικής εταιρίας 

Μπορούν να διεξάγουν 

μόνο έρευνα αγοράς ή 

οικονομικό- τεχνικές 

μελέτες 

Περίοδος 

Χρονικής 

Ισχύος 

Απεριόριστη εγγραφή 

μέχρι να κλείσουν 

Απεριόριστη εγγραφή 

μέχρι να κλείσουν 

Δεν χρειάζονται 

εγγραφή 

Προθεσμία 

Εγγραφής 
Μία εβδομάδα Μία εβδομάδα 

Δεν χρειάζονται 

εγγραφή 

Φορολογία 

  

Φορολογείται ως 

αλλοδαπή οντότητα, 

δεν απολαμβάνει 

φοροαπαλλαγών. 

Φορολογείται ως 

Ισραηλινή νομική 

οντότητα 

Το Γραφείο 

Αντιπροσωπείας δεν 

παράγει εισόδημα 

Υποβολή 

Ισολογισμών 

Υποβάλλονται, τόσο 

από το υποκατάστημα, 

όσο και από τη μητρική 

εταιρία 

Υποβάλλεται ο 

ισολογισμός της 

θυγατρικής εταιρίας 

Δεν χρειάζεται να 

υποβληθεί ισολογισμός 

Τραπεζικοί 

Λογαριασμοί 

Μπορεί να ανοίξει 

τραπεζικό λογαριασμό 

στο Ισραήλ 

Μπορεί να ανοίξει 

τραπεζικό λογαριασμό 

στο Ισραήλ 

Μπορεί να ανοίξει 

τραπεζικό λογαριασμό 

στο Ισραήλ για να 

αντιμετωπίσει τις 

βασικές δαπάνες 

λειτουργίας, οι οποίες 

πρέπει να 

χρηματοδοτούνται από 

τη μητρική εταιρία 

Πρόσληψη 

Προσωπικού 

Δεν υπάρχουν 

περιορισμοί στην 

πρόσληψη τοπικού ή 

αλλοδαπού 

προσωπικού 

Δεν υπάρχουν 

περιορισμοί στην 

πρόσληψη τοπικού ή 

αλλοδαπού προσωπικού 

Δεν υπάρχουν 

περιορισμοί στην 

πρόσληψη τοπικού ή 

αλλοδαπού προσωπικού 

Διορισμός 

Αντικλήτου και 

Διοικήσεως 

Για το άνοιγμα 

φακέλου ΦΠΑ πρέπει 

να οριστεί έναντι της 

Εφορίας ένας 

τουλάχιστον κάτοικος 

του Ισραήλ ή μία 

νομική οντότητα 

ισραηλινής ιθαγενείας 

που θα διευθύνεται από 

έναν ισραηλινό 

κάτοικο 

Για το άνοιγμα φακέλου 

ΦΠΑ πρέπει να οριστεί 

έναντι της Εφορίας ένας 

τουλάχιστον κάτοικος 

του Ισραήλ ή μία νομική 

οντότητα ισραηλινής 

ιθαγενείας 

Δεν υπάρχουν ορισμένοι 

κανόνες 
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Τέλος μπορεί να αναπτυχθεί επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω κοινοπραξιών 

(Joint Venture). Είμαι μια μορφή επιχείρησης που μπορεί να προκύψει είτε μεταξύ 

επιχειρήσεων ή και ατόμων. Τρεις μορφές υπάρχουν α) συμφωνία των μερών μέσω 

συμβολαίου, η ίδρυση εταιρίας περιορισμένης ευθύνης γ) εταιρικές σχέσεις (ομόρρυθμη 

ή ετερόρρυθμη).  Η ίδρυση κοινοπραξίας μέσω συμβολαίου δεν απαιτεί την ίδρυση 

νομικής οντότητας. Επίσης μπορεί να μην εγγραφεί στα μητρώα εταιριών. Επιλέγεται 

από τα συμβαλλόμενα μέρη ώστε να μοιραστούν τον κίνδυνο ή τους πόρους. Οι εταιρίες 

περιορισμένης ευθύνης είναι η νομική οντότητα που χρησιμοποιείται περισσότερο στις 

κοινοπραξίες. Υπάρχει διαχωρισμός των ευθυνών μεταξύ της επιχείρησης και των 

μετόχων. Απαιτείται η εγγραφή της νομικής οντότητας στα μητρώα εταιριών. Οι 

εταιρικές σχέσεις είναι νομικές οντότητες αλλά από άποψη φορολογίας δεν είναι. 

Υπάρχουν οι ομόρρυθμες όπου κάθε εταίρος είχε ευθύνη για όλες τις ευθύνες της 

εταιρικής σχέσης και οι ετερόρρυθμες όπου κάθε ετερόρρυθμος εταίρος ευθύνεται για το 

ποσό που επένδυσε, ωστόσο πρέπει να υπάρχει και ομόρρυθμος εταίρος. Υπάρχουν 

σημαντικά οικονομικά και φορολογικά κίνητρα για όσους θέλουν να δραστηριοποιηθούν 

στο Ισραήλ (uk.practicallaw.com). 

Για το 2014 το σύνολο των εισαγωγών ανήλθε στα 72,3 δις δολάρια. Τα κυριότερα 

προϊόντα εισαγωγής εντάσσονται στις κατηγορίες των μηχανημάτων και εξοπλισμός 

μεταφορών, των ορυκτών καυσίμων, λιπαντικών και σχετιζομένων προϊόντων, των 

χημικών, των βιομηχανικών προϊόντων αλλά και των τροφίμων και ζωντανών ζώων.  

Τα τελευταία έτη, Ελλάδα και Ισραήλ έχουν δυναμώσει τις εμπορικές και οικονομικές 

σχέσεις τους. Κατά το έτος 2014 το Ισραήλ εισήγαγε από την Ελλάδα προϊόντα αξίας 

229,2 εκατ. δολάρια σε σχέση με τα 201 εκατ. δολάρια το 2013, έχοντας μια αύξηση της 

τάξεως του 13,9% και οι εξαγωγές προς την Ελλάδα ανήλθαν  στα 458,2 εκατ. δολάρια. 

Οι εισαγωγές από την Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 0,3% του συνόλου των εισαγωγών 

που πραγματοποιήθηκαν το 2014 στο Ισραήλ. Από τα στοιχεία του Κεντρικού Γραφείου 

Στατιστικής προκύπτει ότι για το 2014 σημαντικό ποσό των ισραηλινών εισαγωγών από 

την Ελλάδα ήταν για βασικά μέταλλα (69,04 εκατ. δολ.) και ακολούθησαν ο 

μηχανολογικός και ηλεκτρικός εξοπλισμός (33,08 εκατ. δολ.), χημικά προϊόντα (29,2 

εκατ. δολ.), ορυκτά προϊόντα (27,5 εκατ. δολ.) και τα παρασκευασμένα προϊόντα, ποτά 

και καπνός (19,688 εκατ. δολ.) (http://www1.cbs.gov.il/).  

Ένα ελληνικό προϊόν που είναι πρώτο σε αξία εισαγωγών έναντι του ίδιου προϊόντος 

άλλων χωρών είναι οι ελιές. Το 2014 εισήχθησαν στην ισραηλινή αγορά περίπου 3200 



74 
 

τόνοι ελληνικής ελιάς συνολικής αξίας 7 εκατ. $. Αυτό δείχνει την αξία που έχει η 

ελληνική ελιά. Μάλιστα η εισαγωγή ελιάς αυξάνεται από έτος σε έτος 

(http://www1.cbs.gov.il/) Επίσης ένα άλλο προϊόν που είναι πρώτο στις εισαγωγές είναι 

τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια. Συνολικά εισήχθησαν στο Ισραήλ περίπου 1620 τόνοι 

ελληνικού προϊόντος, αξίας 1,9 εκατ. $ (www1.cbs.gov.il). Η Ελλάδα είναι απούσα από 

την αγορά έξτρα παρθένου ελαιολάδου, παρά το υψηλής ποιότητας ελαιόλαδο που 

διαθέτει, κάτι που αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για μια δυναμική είσοδο στην αγορά. 

Γενικά, ο τομέας των τροφίμων και ιδιαίτερα η κατηγορία γαλακτοκομικών προϊόντων 

(γάλα, κρέμα , γιαούρτι, κασέρι, τυρί) αλλά και η κατηγορία παρασκευάσματα από 

δημητριακά παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική από έτος σε έτος 

(http://www1.cbs.gov.il/) προσφέρεται για την συνέχιση και στήριξη των ήδη 

εξαγόμενων προϊόντων, αλλά μπορεί και να ενισχυθεί περαιτέρω λόγω και της 

πληθυσμιακής αύξησης που παρατηρείται στη χώρα.   

Στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας, Ελλάδα και Ισραήλ διαθέτουν ένα ιδιαίτερα 

ανεπτυγμένο τομέα φαρμάκου. Το Ισραήλ μάλιστα είναι η πρώτη χώρα παγκοσμίως στην 

παραγωγή γενόσημων φαρμάκων. Διαθέτει μια από τις καλύτερες φαρμακευτικές 

εταιρίες στον κόσμο, την Teva Pharmaceutical Industries,  με διεθνή παρουσία 

(http://www.tevapharm.com/). Και οι ελληνικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις παράγουν 

υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά σκευάσματα και έχουν ανεπτυγμένη παρουσία στο 

εξωτερικό. Η ελληνική βιομηχανία φαρμάκου συμβάλει σημαντικά στην ελληνική 

οικονομία. Δύναται έτσι η δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να εισέλθουν στην 

ισραηλινή αγορά φαρμάκου και να διαθέσουν τα φάρμακά του ή να συνεργαστούν με 

ισραηλινές επιχειρήσεις προς ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών σχημάτων για περαιτέρω 

έρευνα και ανάπτυξη. 

Στον τομέα του τουρισμού, η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

τουριστικούς προορισμούς στην λεκάνη της Μεσογείου με συνολικά 22 εκατ. τουρίστες 

το 2014.  Ο αριθμός των Ισραηλινών που επισκέφτηκαν την Ελλάδα το 2014 ανήλθε σε 

197.009 έναντι των 212.466 το 2013,παρουσιάζοντας μια μείωση της τάξεως του 7,9% 

σε σχέση με το 2013 (ΕΛΣΤΑΤ, 2015a). Οι Ισραηλινοί τουρίστες αντιστοιχούσαν στο 

0,9% του συνόλου των τουριστών στην Ελλάδα το 2014. Αντίστοιχα, το Ισραήλ το 

επισκέφτηκαν 16.300 Έλληνες έναντι των 18.000 το 2013 μια μείωση της τάξεως του 

9%. Ωστόσο ο κλάδος του τουρισμού και των δύο χωρών παρουσιάζει ιδιαίτερη 

ανάπτυξη τα τελευταία έτη κάτι που προσδίδει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης 

δραστηριότητας στην ισραηλινή οικονομία από τις ελληνικές επιχειρήσεις, διότι 
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κατέχουν σημαντική γνώση του τουριστικού κλάδου. Η ύπαρξη αεροπορικής σύνδεσης 

μεταξύ Θεσσαλονίκης – Τελ Αβίβ από την AEGEAN AIRLINES συμβάλλει θετικά στην 

περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού μεταξύ των δύο χωρών. Ο τουρισμός δύναται να 

αναπτυχθεί γύρω από τα θρησκευτικά και ιστορικά στοιχεία των δυο χωρών, μιας και το 

Ισραήλ και ιδιαίτερα η Ιερουσαλήμ είναι η ιερή πόλη τριών θρησκειών, αλλά και η 

Θεσσαλονίκη, η πόλη που διέμεναν πολλοί Ισραηλινοί. Θα μπορούσε επίσης να 

αναπτυχθεί γύρω από τον αγροτουρισμό αλλά και τον ιατρικό τουρισμό.  

Στον τομέα της ενέργειας, στα ανοιχτά των ακτών του Ισραήλ έχουν εντοπισθεί 

σημαντικές ποσότητες υδρογονανθράκων. Αυτό παρέχει σημαντικές ευκαιρίες για 

είσοδο στην αγορά της χώρας. Παρέχεται η δυνατότητα σε ελληνικές επιχειρήσεις, όπως 

χαλυβουργίες, τσιμεντοβιομηχανίες, σιδηρουργικές επιχειρήσεις, να αναζητήσουν 

ευκαιρίες προς διάθεση στην ισραηλινή αγορά υλικά για την κατασκευή αγωγών και 

μεταφοράς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στην στεριά.  

Στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, το Ισραήλ διαθέτει έναν ιδιαίτερα 

ανεπτυγμένο και υψηλής τεχνολογίας κλάδο λόγω της γεωγραφικής περιοχής όπου 

βρίσκεται. Η ανάπτυξη της βιομηχανίας συμβάλλει στην καλλιέργεια κλίματος 

ασφάλειας από μέρους των πολιτών. Στον τομέα δραστηριοποιούνται σημαντικές 

εταιρίες όπως η RAFAEL ADVANCED DEFENCE SYSTEMS LTD 

(http://www.rafael.co.il/Marketing/203-en/Marketing.aspx), η κρατική ISRAEL 

MILITARY INDUSTRY (www.imi-israel.com/), η επίσης κρατική ISRAEL 

AEROSPACE INDUSTRY (http://www.iai.co.il/2013/22031-en/homepage.aspx), η 

ELBITSYSTEMS (www.elbitsystems.com), οι οποίες παρέχουν υλικό πέρα από το 

εσωτερικό και στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται επίσης αξιόλογες 

ελληνικές επιχειρήσεις στον αμυντικό τομέα όπως η Ελληνική Αμυντική 

Βιομηχανία(www.eas.gr), η ELMON (www.elmon.com) που ειδικεύεται στην ανάπτυξη 

αμυντικών συστημάτων αλλά και συστημάτων ασφαλείας με διεθνή παρουσία σε 20 

χώρες κάτι που δείχνει την υψηλή ποιότητα των προϊόντων. Η ποιότητα των ελληνικών 

προϊόντων μπορεί να αποτελέσει το εισιτήριο για την είσοδο στην αγορά του Ισραήλ προς 

πώληση των προϊόντων αλλά και ανάπτυξης συνεργασιών για την παραγωγή νέων 

προϊόντων.  

Στον τομέα της αεροδιαστημικής μπορεί να επιτευχθεί μια σημαντική συνεργασία 

μεταξύ ελληνικών και ισραηλινών επιχειρήσεων. Στην ελληνική επικράτεια 

δραστηριοποιούνται συνολικά εννιά επιχειρήσεις με ιδιαίτερη δυναμική στον 



76 
 

συγκεκριμένο κλάδο (www.iefimerida.gr). Μετά την επιτυχή συμμετοχή στο συνέδριο 

αεροδιαστημικής «Ilan Ramon», τρεις ελληνικές επιχειρήσεις, INASCO, Prisma 

Electronics και η SITAEL HELLAS, κατάφεραν να συμμετάσχουν στην πρώτη 

ευρωπαϊκή  - ισραηλινή συνεργασία και θα κατασκευάσουν για δορυφόρους συστήματα 

κινητήρων (http://www.energia.gr/). Αυτό δείχνει τη δυναμική που μπορεί να έχει η 

ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ισραηλινών και ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα της 

έρευνας και ανάπτυξης. 

Στον τομέα του λογισμικού, υπάρχει σημαντική ανάπτυξη ισραηλινών επιχειρήσεων 

λόγω και των σημαντικών κονδυλίων που δαπανώνται ετησίως γύρω από την έρευνα και 

την ανάπτυξη. Επίσης, στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται αξιόλογες ελληνικές 

επιχειρήσεις που παρέχουν προϊόντα και λύσεις σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων. Συνεπώς 

υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασίας μεταξύ των χωρών στον τομέα αλλά και 

εισόδου ελληνικών επιχειρήσεων στην ισραηλινή αγορά.  

Υπάρχουν κάποιες ελληνικές επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται στην 

ισραηλινή αγορά. Μια από αυτές είναι η εταιρία ΕΠΑΠ Α.Ε. και συγκεκριμένα το προϊόν 

της Green Cola, που πωλείται ήδη στην ισραηλινή αγορά. Η είσοδος της εταιρίας στη 

χώρα πραγματοποιήθηκε μέσω της ισραηλινής εταιρίας εισαγωγών Wiili – Food και θα 

διανέμει το προϊόν σε όλη την επικράτεια (www.aftodioikisi.gr; www.willi-food.co.il). 

Μια άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην αγορά είναι η ΛΑΒΑ Μεταλλευτική 

& Λατομική (www.lava.gr). Η εταιρία βρίσκεται στη Νίσυρο και παράγει ελαφρόπετρα 

που βρίσκεται στη νησίδα ΓΥΑΛΙ. Η ελαφρόπετρα εξάγεται στο Ισραήλ και ο 

εισαγωγέας και αποκλειστικός αντιπρόσωπος για το Ισραήλ και την Ιορδανία είναι η 

εταιρία Pumice Israel (www.pumiceisrael.co.il).  

Ακόμη μια επιχείρηση που έχει παρουσία στην ισραηλινή αγορά είναι η επιχείρηση 

Miss Rosy που παράγει γυναικεία εσώρουχα και έχει έδρα τη ΒΙ.ΠΕ Ωραιοκάστρου 

Θεσσαλονίκης (www.missrosy.gr). Η εταιρία εξάγει τα προϊόντα της στο Ισραήλ μέσω 

αποκλειστικού αντιπροσώπου, την επιχείρηση Night Fashion Ltd που είναι 

αποκλειστικός εισαγωγέας και θυγατρική της Miss Rosy (www.missrosy.co.il). Μια 

άλλη ελληνική εταιρία, με παρουσία στην αγορά του Ισραήλ, είναι η Ποτοποιία – 

Οινοποιία Θράκης όπου παράγει μια ευρεία γκάμα οινοπνευματωδών ποτών. Η πώληση 

των προϊόντων της στην ισραηλινή αγορά γίνεται μέσω της ISRACO International Food 

Brands Marketing Ltd που εδρεύει στην Χάιφα και είναι αντιπρόσωπος/εισαγωγέας 

(greek-ouzo.com).  
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Γενικά, προτείνεται σε όσες εταιρίες ασχολούνται στο κλάδο των τροφίμων, καλό να 

αναζητήσουν αντιπροσώπους και εισαγωγείς στο Ισραήλ διότι αυτοί γνωρίζουν 

καλύτερα την αγορά της χώρας και επίσης αυτοί θα προωθήσουν τα προϊόντα των 

ελληνικών επιχειρήσεων στους λιανέμπορους. Καλό θα ήταν να υπάρχει μια παρουσία 

ελληνικού στελέχους που θα επιβλέπει την κατάσταση. Αν αποκτήσουν γνώση της 

αγοράς και σημαντικό μερίδιο, δύναται στη συνέχεια να ιδρύσουν και μια επιχείρηση 

ώστε να μπορούν να ελέγχουν την κατάσταση καλύτερα. Σε άλλους τομείς της 

οικονομίας και ιδιαίτερα στη φαρμακοβιομηχανία, στη τεχνολογία, προτείνεται η 

αναζήτηση συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και ισραηλινών επιχειρήσεων διότι το 

Ισραήλ παρέχει φορολογικά και επενδυτικά κίνητρα ιδιαίτερα στον τομέα της έρευνας 

και ανάπτυξης. Τέλος καις τον τομέα του τουρισμού μπορεί να αναπτυχθεί συνεργασία 

Ελλήνων και Ισραηλινών τουριστικών πρακτόρων ή οι Έλληνες πράκτορες να εισέλθουν 

στην αγορά με την ίδρυση δικής τους εταιρίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Διερευνώντας το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας και του 

Ισραήλ, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές ανάπτυξης σε νέες αγορές, μπορούν να 

προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα αλλά και προτάσεις. Η προκείμενη ανάλυση 

λαμβάνει υπόψη το έντονα παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο 

απαιτεί οι επιχειρήσεις αλλά και οι επιχειρηματίες να βρίσκονται σε επαγρύπνηση για 

τον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην αγορά αλλά την 

ανάπτυξη ιδιαίτερων ικανοτήτων γρήγορης προσαρμογής στις μεταβολές του 

παγκόσμιου οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Σε οικονομική κλίμακα, το Ισραήλ διάγει μια καλύτερη οικονομικά περίοδο σε σχέση 

με την Ελλάδα, καθώς καταλαμβάνει την 40η και 33η θέση αντίστοιχα, σύμφωνα με τους 

δείκτες του Doing Business κα του The Heritage Foundation. Τα στατιστικά αυτά 

δεδομένα είναι ιδιαίτερα αρνητικά και κατατάσσουν την Ελλάδα στην 61η και 130η θέση 

του Doing Business και του The Heritage Foundation αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό 

αναδεικνύει την καθοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Αντίθετα τα αριθμητικά 

δεδομένα σκιαγραφούν μια θετική εικόνα για την ισραηλινή οικονομία και τις προοπτικές 

της. Η Ελλάδα από την άλλη πλευρά ίσως βελτιώσει την οικονομική της κατάσταση στο 

κοντινό μέλλον. Συνολικά από την παράθεση των παραπάνω στοιχείων, διαφαίνεται η με 

ικανοποιητικούς ρυθμούς εξέλιξη της οικονομίας του Ισραήλ, αλλά και ο αρνητικός 

αντίκτυπος της εκτεταμένης και βαθιάς οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα που είχε ως 

αποτέλεσμα την απώλεια του ονομαστικού ΑΕΠ κατά 26% μέχρι το 2014. 

Αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που παρατηρείται στην Ελλάδα μπορεί να 

οδηγήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις στην ανάπτυξη επιχειρηματικών και εμπορικών 

δραστηριοτήτων στο Ισραήλ. Ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν στον 

τομέα της υψηλής τεχνολογίας αλλά και της πληροφορικής. Το Ισραήλ διαθέτει τη δική 

του Silicon Valley, κάτι που δείχνει τη σπουδαιότητα του τομέα της τεχνολογίας για τη 

χώρα, με την προσφορά κινήτρων προς την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αλλά και νέων 

τεχνολογικών μέσων που θα συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η αξία 

του τεχνολογικού τομέα φαίνεται και από τη θέση που κατέχει η χώρα στους δείκτες του 

International Institute for Management and Development αλλά και του World Economic 

Forum. Επομένως, το Ισραήλ μπορεί να παρέχει πρόσφορο έδαφος στις ελληνικές 

εταιρίες για την απόκτηση τεχνογνωσίας υψηλής ποιότητας έρευνας. Επιπρόσθετα, οι 
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επιχειρήσεις μπορούν να επεκταθούν στον τομέα της άμυνας και της εσωτερικής 

ασφάλειας. Το Ισραήλ βρίσκεται σε μια δύσκολη γεωγραφική περιοχή οπότε η εθνική 

ασφάλεια ανάγεται σε ύψιστης προτεραιότητας θέμα για τη χώρα. Έτσι, ο συγκεκριμένος 

τομέας αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία δραστηριοποίησης ελληνικών επιχειρήσεων, 

ικανών στην παροχή προϊόντων αμυντικής προστασίας και ασφάλειας (www.eas.gr; 

www.mod.mil.gr).  

Ένας άλλος σημαντικός τομέας ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελεί 

ο τουρισμός. Τα τελευταία έτη, ο τουρισμός στη χώρα γνωρίζει άνθηση. Οι τουρίστες 

επισκέπτονται τη χώρα για τα αρχαιολογικά μέρη της, για θρησκευτική λατρεία λόγω 

των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών της περιοχής που αναπτύχθηκαν σε αυτή αλλά και 

για ιατρικούς λόγους. Έτσι, οι παραπάνω λόγοι προσφέρουν τη δυνατότητα ανάπτυξης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στη χώρα. Επιπρόσθετα, δύναται να δραστηριοποιηθεί 

μια επιχείρηση στον τομέα του φαρμάκου και της κοσμητικής. Οι παραπάνω τομείς 

μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία επέκτασης διότι οι Ισραηλινοί δίνουν τεράστια 

σημασία σε αυτούς. 

Τέλος και ο πρωτογενής τομέας μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάπτυξη 

των εμπορικών σχέσεων. Η Ελλάδα είναι πλούσια σε παραγωγή ελαιολάδου και μάλιστα 

έξτρα παρθένου, κάτι που μπορεί να συμβάλλει στην διείσδυση στην αγορά του Ισραήλ 

Ελλήνων παραγωγών.  

Εν κατακλείδι, οι προοπτικές στρατηγικής επέκτασης στο Ισραήλ είναι ενθαρρυντικές,  

περιλαμβάνοντας τις εξαγωγές αλλά και τις άλλες μορφές αυτών. Το Ισραήλ αποτελεί 

έναν ελκυστικό προορισμό ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εξελιχθούν 

κυρίως στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.  

Η παρούσα μελέτη υπόκειται στον περιορισμό της έλλειψης πρωτογενούς έρευνας, 

ώστε να επαληθευτούν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα αυτής. Επομένως, 

προτείνεται η περαιτέρω μελέτη για την ανάλυση και αξιολόγηση της ανάπτυξης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ισραήλ. 
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