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Περίληψη ( Abstract) 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το φαινόμενο της διεθνοποίησης των 

επιχειρήσεων, τις στρατηγικές εισόδου σε μία νέα αγορά καθώς και τους κινδύνους που 

αντιμετωπίζει. 

Ειδικότερα, γίνεται λόγος στις βασικές έννοιες της διεθνοποίησης. Αρχικά, 

αναλύονται οι όροι της διεθνοποίησης και της παγκοσμιοποίησης, στην συνέχεια γίνεται 

λόγος για τις θεωρίες της διεθνοποίησης, τα κίνητρα που οδηγούν μια επιχείρηση στις 

διεθνείς αγορές, στα πλεονεκτήματα της διεθνοποίησης καθώς και στους κινδύνους με τους 

οποίους έρχεται αντιμέτωπη η επιχείρηση . 

Παράλληλα, πραγματοποιείται εκτενέστερη αναφορά στους παράγοντες που 

συντελούν ώστε να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η διαδικασία της διεθνοποίησης, κάνοντας 

λόγο στα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογείται μια αγορά στόχος, με πιο βασικά εκείνα 

της  πολιτικής και νομικής πραγματικότητας της χώρας, της οικονομικής κατάστασης, της 

πολιτισμικής πραγματικότητας, των υποδομών καθώς και του ίδιου του κλάδου. Στην 

συνέχεια, πολύ σημαντικό κομμάτι της εργασίας αποτελεί και η αναφορά στις στρατηγικές 

εισόδου μιας επιχείρησης στις διεθνείς αγορές. 

 Επιπροσθέτως, αναλύονται οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι με τους 

οποίους έρχονται αντιμέτωπες όλες εκείνες οι επιχειρήσεις που υιοθετούν την διαδικασία της 

διεθνοποίησης καθώς και οι στρατηγικές αντιμετώπισης των συγκεκριμένων κινδύνων. 

Ταυτόχρονα, ολοκληρώνοντας την θεωρητική ανάλυση, γίνεται παράθεση μιας μελέτης του 

ΣΕΒ στην οποία γίνεται ειδική αναφορά σε εκείνους τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν όλες 

εκείνες οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Ελληνική αγορά. 

Συγκεκριμένα γίνεται λόγος και για τα 250 προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι 

επιχειρήσεις σε κάθε ένα από τα 30 πεδία επιχειρηματικής δράσης, τα οποία σχετίζονται από 

την ίδρυση της επιχείρησης μέχρι και την λύση της, καθώς και στους τρόπους αντιμετώπισης- 

άρσης όλων αυτών των εμποδίων.   

Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των βασικών συμπερασμάτων που 

προκύπτουν από την θεωρητική ανάλυση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

«Για πρακτικούς σκοπούς, κάθε τι που έχει σχέση με την επιχείρηση είναι διεθνές. Αυτοί οι 

οποίοι θα κατανοήσουν πραγματικά τους νέους κανόνες λειτουργίας μίας επιχείρησης στην 

παγκόσμια οικονομία θα πετύχουν οικονομικά, ενώ αυτοί που δεν θα τους κατανοήσουν θα 

καταστραφούν οικονομικά» (Mitroff, 1987) 

 

Η ενοποίηση των διεθνών αγορών και η δημιουργία παγκόσμιων αγορών αποτελεί 

πλέον πραγματικότητα και αφορά κάθε οικονομία, κάθε επιχείρηση αλλά και κάθε άτομο 

ξεχωριστά. Στις μέρες μας, αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός, ότι η παγκόσμια οικονομία 

διέρχεται μια περίοδο κρίσης επηρεάζοντας ολόκληρο τον επιχειρηματικό κόσμο γεγονός που 

έχει άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία και στις επιδόσεις όλων των επιχειρήσεων παγκοσμίως. 

Λόγω, των άσχημων πολιτικών και οικονομικών καταστάσεων που επικρατούν διεθνώς, 

πολλές είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που αντιλαμβάνονται ολοένα και περισσότερο την 

ανάγκη δραστηριοποίησής τους πέρα από τα εθνικά τους σύνορα προκειμένου να 

διατηρήσουν την βιωσιμότητά τους και να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.  

 

Βασικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναλυθεί το 

φαινόμενο της διεθνοποίησης, αναλύοντας την διαδικασία της επιτυχούς διεθνοποίησης, τους 

διαφορετικούς τρόπους εισόδου με τους οποίους μία επιχείρηση μπορεί να δραστηριοποιηθεί 

στην διεθνή αγορά αλλά και τους κινδύνους που πρόκειται να αντιμετωπίσει κατά την 

δραστηριότητά της στις διεθνείς αγορές, με εκτενέστερη αναφορά πραγματοποιείται στους 

κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν στην Ελληνική 

αγορά. 

 

Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο 2 αφού πραγματοποιηθεί η ανάλυση των όρων 

παγκοσμιοποίηση και διεθνοποίηση, θα αναφερθούν οι θεωρίες του διεθνούς εμπορίου, οι 

παράγοντες που οδηγούν μια επιχείρηση να δραστηριοποιηθεί σε διεθνές επίπεδο, τα 

πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων που έχουν επενδύσει στις διεθνής αγορές αλλά ταυτόχρονα 

και στους κινδύνους που ελλοχεύει το φαινόμενο της διεθνοποίησης. Στην συνέχεια στο 
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Κεφάλαιο 3 θα αναλυθεί η διαδικασία της διεθνοποίησης. Αρχικά, θα ξεκινήσουμε με την 

ανάλυση της διαδικασία της επιτυχούς διεθνοποίησης, έπειτα θα συνεχίσουμε στην 

αξιολόγηση της αγοράς στόχου και τέλος θα γίνει αναφορά στα κριτήρια με βάση τα οποία 

αξιολογούνται οι αγορές στόχοι. 

 

Παράλληλα, στο Κεφάλαιο 4 θα ασχοληθούμε με τις στρατηγικές εισόδου στις 

διεθνείς αγορές. Οι στρατηγικές εισόδου στις διεθνείς αγορές αποτελούν το πιο βασικό 

κομμάτι της ανάλυσης καθώς εξετάζουν τα κριτήρια με βάση τα οποία θα επιλεχθεί η 

κατάλληλη στρατηγική διεθνοποίησης. Επιπρόσθετα, στο Κεφάλαιο 5, γίνεται λόγος στους 

κινδύνους που αντιμετωπίζει η κάθε επιχείρηση που υιοθετεί το φαινόμενο της διεθνοποίησης 

με ειδικότερη αναφορά στους επιχειρηματικούς κινδύνους καθώς και στις στρατηγικές που 

μπορεί να χρησιμοποιήσει η κάθε επιχείρηση προκειμένου να εξαλείψει ή/και να 

ελαχιστοποιήσει τον κάθε κίνδυνο ξεχωριστά.  

 

Στο Κεφάλαιο 6, αναφέρονται τα θεμελιώδη αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής 

οικονομίας που προκαλούν εμπόδια στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στην 

Ελληνική αγορά και συγκεκριμένα γίνεται λόγος για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις σε  κάθε πεδίο επιχειρηματικής δράσης. Ολοκληρώνοντας το 6
ο
 Κεφάλαιο 

γίνεται μία αναφορά στους τρόπους αντιμετώπισης όλων εκείνων των κινδύνων που 

ακολουθούν κάθε επιχείρηση σε κάθε πεδίο επιχειρηματικής δράσης. Στο κεφάλαιο 7 

διατυπώνονται τα συμπεράσματα της εργασίας και τέλος στο Κεφάλαιο 8 αναγράφεται η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο 

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Ως γνωστόν η ελληνική οικονομία διέρχεται μια παρατεταμένη περίοδο βαθιάς κρίσης 

γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία και στις επιδόσεις όλων των επιχειρήσεων 

της χώρας. Λόγω αυτών των άσχημων πολιτικών και οικονομικών καταστάσεων που 

επικρατούν σε εθνικό επίπεδο, πολλές από τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά, δεν βιώνουν την ασφάλεια και σιγουριά που 

βίωναν τα προηγούμενα χρόνια.  

Παράλληλα, αδιαμφισβήτητο γεγονός αποτελεί ότι οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται μέσα στα εθνικά όριο της χώρας εκτός από τον εθνικό ανταγωνισμό 

έρχονται αντιμέτωπες και με τον ανταγωνισμό από τις διεθνείς επιχειρήσεις. Σήμερα, πολλές 

από τις ήδη υπάρχουσες αλλά και από τις νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις, προσπαθώντας να 

ανταπεξέλθουν στον ενισχυμένο πλέον ανταγωνισμό, ο οποίος είναι αποτέλεσμα των τάσεων 

της παγκοσμιοποίησης και διεθνοποίησης, αναζητούν νέες στρατηγικές, οι οποίες θα τις 

βοηθήσουν να επιβιώσουν. Δεδομένου ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις αντιλήφθηκαν ότι η 

βιωσιμότητα καθώς και η επέκταση των επιχειρήσεων τους είναι σε άμεση συνάρτηση με την 

εξαγωγική τους δραστηριότητας, στράφηκαν σε αποφάσεις που σχετίζονται με την είσοδο 

των επιχειρήσεων σε αγορές που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα των χωρών εγκατάστασής 

τους, δηλαδή οι επιχειρήσεις οδηγούνται στην διαδικασία διεθνοποίησης. Καταλήγουμε 

επομένως στο συμπέρασμα, ότι η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων αποτελεί το κύριο 

συστατικό τόνωσης της επιχειρηματικότητας, και κατ’ επέκταση της οικονομίας μιας χώρας.  

Προτού εξετασθούν εκτενέστερα τα κίνητρα, οι τρόποι και οι διαδικασίες διεθνοποίησης 

αξίζει να παρουσιασθούν αναλυτικά οι έννοιες :  

 Διεθνοποίηση 

 Παγκοσμιοποίηση 

 Διεθνής επιχείρηση 
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2.1.1 Διεθνοποίηση  

 

Στην διεθνή βιβλιογραφία γίνεται αναφορά στην σχέση ανάμεσα στον όρο της 

παγκοσμιοποίησης και της διεθνοποίησης. Παρόλο το γεγονός ότι και τα δύο αυτά φαινόμενα 

έχουν κοινά στοιχεία, σε σημείο που γίνεται δυσδιάκριτη η διαφορά αυτών των δύο εννοιών, 

αποτελούν δύο αρκετά διαφορετικές έννοιες. Η διεθνοποίηση, αναφέρεται στην αυξανόμενη 

σημασία: 

 του διεθνούς εμπορίου 

 των διεθνών συνθηκών  

 των διεθνών συμμαχιών   

 των διεθνών σχέσεων  

Το φαινόμενο της διεθνοποίησης είναι γεγονός ότι διευρύνει τους ορίζοντες των 

επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο δημιουργώντας προσδοκίες για ανάπτυξη, ωστόσο όμως  

πολλαπλασιάζει τον ανταγωνισμό τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί, 

ότι πολλές είναι εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετώπισαν τον ανταγωνισμό και 

πέτυχαν γρήγορη ανάπτυξη στηριζόμενες στη γρήγορη διεθνοποίηση. 

2.1.2 Παγκοσμιοποίηση 

Με τον όρο παγκοσμιοποίηση των αγορών ορίζεται ως η συνεχής ενδυνάμωση του βαθμού 

αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης των αγορών σε διεθνές επίπεδο, και κατ’ επέκταση των 

οικονομιών των χωρών όλου του κόσμου, οδηγώντας έτσι στην πρόσβαση των επιχειρήσεων 

σε αγορές διεθνούς επιπέδου. Αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου είναι ότι οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να προσαρμόσουν την λειτουργία τους στα δεδομένα που τις υποδεικνύει το διεθνές 

οικονομικό περιβάλλον προκειμένου να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του. 

Συνεπώς, λόγω του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης οι επιχειρήσεις υφίστανται ολοένα και 

πιο έντονα τον ανταγωνισμό, οδηγώντας σε αναπροσαρμογές στην οργάνωση, στο ανθρώπινο 

δυναμικό καθώς και στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν.(Χατζηδημητρίου, 2003)  

2.1.3 Διεθνής επιχείρηση 

 

Με τον όρο διεθνής επιχείρηση, εννοούμε όλες τις εμπορικές συναλλαγές ή κερδοφόρες 

δραστηριότητες ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες χώρες. Τις εμπορικές αυτές συναλλαγές 

αναλαμβάνει είτε ο ιδιωτικός, είτε ο δημόσιος τομέας(κυβέρνηση).  
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Ένας από τους βασικότερους παράγοντες που οδηγεί στην δημιουργία διεθνών 

επιχειρήσεων από τον ιδιωτικό τομέα αποτελεί το κέρδος. Αντίστοιχα, το κέρδος οδηγεί 

πολλές φορές τις κυβερνήσεις να αναπτύσσουν αντίστοιχες συναλλαγές. Τα είδη των 

συναλλαγών που αναλαμβάνει ο δημόσιος ή/και ο ιδιωτικός τομέας είναι: πωλήσεις, 

επενδύσεις, μεταφορές.  

2.2  Θεωρίες Διεθνοποίησης 

 

2.2.1. Θεωρίες Διεθνούς Εμπορίου  

 

Το διεθνές εμπόριο ασχολείται με το εμπόριο μεταξύ των διαφόρων χωρών. Πραγματεύεται 

με θέματα που αφορούν την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ δύο χωρών, καθώς 

επίσης και με το ποιοί είναι οι παράγοντες που καθορίζουν ποια προϊόντα θα εξαχθούν και 

ποια τα οφέλη μιας χώρας που δραστηριοποιείται στο διεθνές εμπόριο. Οι πρώτες θεωρίες 

διεθνούς εμπορίου που αναπτύχθηκαν, έδιναν περισσότερη έμφαση στα οικονομικά 

χαρακτηριστικά μιας χώρας και στο ρόλο της ως μια ανεξάρτητης οικονομικής μονάδας, 

παρά στο ρόλο των επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι νεότερες θεωρίες, σε αντίθεση με τις πρώτες 

θεωρίες, επιδιώκουν να εξηγήσουν τη ροή προϊόντων, υπηρεσιών και κεφαλαίων από τη μια 

χώρα στην άλλη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα χαρακτηριστικά και στην συμπεριφορά των 

επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα αυτών που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο. Παρακάτω 

ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση των θεωριών του διεθνούς εμπορίου. 

2.2.1.1  Μερκαντιλισμός  

 

Η πρώτη θεωρία διεθνούς εμπορίου η οποία εμφανίσθηκε ήταν ο Μερκαντιλισμός 

(Mercantilism) η οποία αναπτύχθηκε κατά τον 16ο και 17
ο
 αιώνα. Η Αρχή του μερκαντιλισμού 

ορίζει ότι όταν κι άλλοι εξάγουν τότε πουλάμε όσο το δυνατό φθηνότερα γιατί και οι άλλες 

ανταγωνιστικές χώρες μπορεί να έχουν το ίδιο απόθεμα με εμάς και προσπαθούμε να μην 

χάσουμε από τις εξαγωγές.  

Ο Μερκαντιλισμός χωρίζεται σε δύο φάσης:  

I. ΠΡΩΙΜΟΣ ΜΕΡΚΑΝΤΙΛΙΣΜΟΣ 

Στην πρώτη φάση επικρατεί το κράτος που έχοντας ως στόχο την ενίσχυση του κρατικού 

πλούτου επιβάλει δασμούς στους εμπόρους και προσπαθεί να αυξήσει την ποσότητα του 
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χρήματος. Έτσι έχουμε το σύστημα του νομισματικού ισοζυγίου. Τα χαρακτηριστικά του 

συστήματος του νομισματικού ισοζυγίου είναι ότι το κράτος έχει τον έλεγχο των χρημάτων. 

Αυτό συμβαίνει καθώς το χρήμα θεωρείται ο πλούτος του έθνους και η πηγή του είναι το 

εξωτερικό εμπόριο. 

Την περίοδο εκείνη επικρατούσε η αντίληψη πως η πολιτική και στρατιωτική δύναμη και 

το επίπεδο ευημερίας μιας χώρας ήταν άμεσα συνδεδεμένα με τον όγκο των πολύτιμων 

μετάλλων και λίθων που είχε συσσωρεύσει η χώρα αυτή. Αποτέλεσμα αυτής της αντίληψης 

ήταν οι πολιτικές των κυβερνήσεων της εποχής εκείνης να θέτουν ως πρωταρχικό στόχο την  

απόκτηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων πολύτιμων μετάλλων και λίθων. Ωστόσο, 

την περίοδο εκείνη το εμπόριο με άλλες χώρες αποτελούσε τη σπουδαιότερη πηγή αυτών των 

μορφών πλούτου, καθώς το βασικό μέσο πληρωμής ήταν ο χρυσός και το ασήμι. Έτσι, οι 

κυβερνήσεις της εποχής εκείνης χρησιμοποιούσαν το διεθνές εμπόριο για την επίτευξη του 

πρωταρχικού τους στόχου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι πολιτικές διεθνούς εμπορίου που 

εφαρμόζονταν να θέτουν σημαντικά εμπόδια στις εξαγωγές πολύτιμων μετάλλων και λίθων 

από τη χώρα, αν δεν τις καθιστούσαν παράνομες. Κάτω από την επίδραση αυτών των 

αντιλήψεων, το επιχείρημα πάνω στο οποίο θεμελιώθηκε ο Μερκαντιλισμός ήταν ότι μια 

χώρα πρέπει να επιδιώκει με κάθε δυνατό μέσο τη μεγιστοποίηση των εξαγωγών και την 

ελαχιστοποίηση των εισαγωγών της.  

II. ΥΣΤΕΡΟΣ ΜΕΡΚΑΝΤΙΛΙΣΜΟΣ 

Η πολιτική της ύστερης μερκαντιλιστικής περιόδου είχε ως πρωταρχικό στόχο την 

μεγιστοποίηση των εξαγωγών καθώς και την ανάπτυξη των εξαγωγικών βιομηχανιών, από τις 

οποίες εξαρτιόταν το εμπόριο. Η πολιτική που ακολουθούσε υποστήριζε έναν πιο αυξημένο 

βαθμό εμπορικής ανάπτυξης σε αντίθεση με την πολιτική της πρώτης φάσης του 

μερκαντιλισμού. Αντίθετα με τον πρώιμο μερκαντιλισμό, όπου οι εξαγωγές ήταν 

περιορισμένες, ο ύστερος μερκαντιλισμός ήταν στραμμένος στην μεγιστοποίηση του 

εξαγωγικού εμπορίου. 

Συνοψίζοντας, η θεωρία του Μερκαντιλισμού κλίνει υπέρ της παρέμβασης της 

κυβέρνησης στις αγορές προκειμένου να παρατηρηθεί μεγιστοποίηση της διαφοράς μεταξύ 

των εξαγωγών και των εισαγωγών, δηλαδή να αυξηθεί το πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο.  
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2.2.1.2 Θεωρία του απόλυτου πλεονεκτήματος 

 

Η θεωρία του Απολύτου Πλεονεκτήματος αναπτύχθηκε από τον Adam Smith και 

παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά στο βιβλίο του “The Wealth of Nations” απορρίπτοντας τη 

Μερκαντιλιστική άποψη η οποία υποστήριζε τον οικονομικό εθνικισμό. Αντιθέτως, 

υποστήριξε την άποψη πως όλες οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο έχουν 

αυξημένο βιοτικό επίπεδο. 

Σύμφωνα με τον Α. Smith, εάν κάθε έθνος εξειδικεύετε στην παραγωγή του προϊόντος 

που έχει απόλυτο πλεονέκτημα, τότε αξιοποιεί αποδοτικότερα τους διαθέσιμους 

παραγωγικούς του συντελεστές. Έστω ότι στη διεθνή οικονομία υπάρχουν τα έθνη Α και Β, 

τα οποία παράγουν τα προϊόντα Χ και Υ. Σύμφωνα με τον Adam Smith εάν το έθνος Α είναι 

πιο αποτελεσματικό από το έθνος Β στην παραγωγή του προϊόντος Χ, τότε το έθνος Α 

θεωρείται ότι έχει απόλυτο πλεονέκτημα στην παραγωγή του προϊόντος Χ. Από την άλλη 

μεριά εάν το έθνος Β παράγει αποτελεσματικότερα από το έθνος Α το προϊόν Υ τότε το έθνος 

Β έχει απόλυτο πλεονέκτημα στην παραγωγή του προϊόντος Υ. Η πλήρης εξειδίκευση του 

έθνους Α στη παραγωγή του προϊόντος Χ και του έθνους Β στην παραγωγή του προϊόντος Υ, 

θα συμβάλλει στην άνοδο της συνολικής παραγωγής των προϊόντων Χ και Υ. Άρα, όταν τα 

δύο έθνη αναπτύξουν εμπορικές συναλλαγές και το ένα έθνος εξάγει στο άλλο το προϊόν στο 

οποίο έχει απόλυτο πλεονέκτημα, τότε αμφότερα τα έθνη θα επωφεληθούν από την 

ανταλλαγή.(ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ 2004) 

2.2.1.3. Θεωρία συγκριτικού πλεονεκτήματος 

 

Η θεωρία του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον David 

Ricardo στο βιβλίο του "The Principles of Political Economy and Taxation" που 

δημοσιεύθηκε το 1817. Σύμφωνα με το νόμο του συγκριτικού πλεονεκτήματος, μια αμοιβαία 

ωφέλιμη ανταλλαγή είναι δυνατή όταν το σχετικό κόστος παραγωγής διαφέρει πριν από το 

εμπόριο(ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ 2007). Για παράδειγμα, τα μήλα στην Ελλάδα έχουν χαμηλότερο 

κόστος παραγωγής από ότι στην Ιταλία, αντίθετα όμως η Ιταλία υπερέχει στην παραγωγή 

πορτοκαλιού. Συνεπώς, οι δύο αυτές χώρες επωφελούνται από τις συναλλαγές 

ανταλλάσοντας μήλα Ελλάδας με πορτοκάλια Ιταλίας. 
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2.2.1.4 Θεωρία παραγωγικών συντελεστών 

 

Η θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος διατυπώθηκε από το Ricardo ο οποίος θεώρησε 

πως το επίπεδο παραγωγικότητας της εργασίας αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα που 

καθορίζει σε ποια προϊόντα μια χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, η θεωρία του 

συγκριτικού πλεονεκτήματος έχει και ένα σημαντικό μειονέκτημα καθώς δεν λαμβάνει 

υπόψη της τη χρήση και τη σημασία των υπόλοιπων παραγωγικών συντελεστών. 

Στις αρχές του 20ου αιώνα, οι οικονομολόγοι Eli Heckscher (1919) και Bertil Ohlin 

(1933), διατύπωσαν μια διαφορετική άποψη για τους παράγοντες που καθόριζαν το 

συγκριτικό πλεονέκτημα μιας χώρας. Το κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο της Θεωρίας των 

Παραγωγικών Συντελεστών αποτελεί πως εκτός του παραγωγικού συντελεστή εργασία, 

λάμβανε υπόψη του και άλλους συντελεστές, όπως η γη και το κεφάλαιο. Οι διαφορές ως 

προς τους παραγωγικούς συντελεστές που διαθέτει η κάθε χώρα καθορίζει ποια προϊόντα θα 

εξάγει και αντίστοιχα ποια θα εισάγει. Η θεωρεία του Heckscher και Ohlin βασίστηκε στην 

παρατήρηση ότι η ποσότητα των παραγωγικών συντελεστών διαφέρει από χώρα σε χώρα, 

οδηγώντας έτσι στο συμπέρασμα πως οι χώρες που διαθέτουν μεγάλη αφθονία παραγωγικών 

συντελεστών για την παραγωγή κάποιον προϊόντων θα πρέπει να τα εξάγουν ενώ σε αντίθετη 

περίπτωση να τα εισάγουν.    

2.2.1.5 Θεωρία του διεθνούς κύκλου ζωής του προϊόντος 

 

Μία από τις νεότερες θεωρίες του διεθνούς εμπορίου αποτελεί η θεωρία του Διεθνούς 

Κύκλου Ζωής του Προϊόντος η οποία αναπτύχθηκε από τον οικονομολόγο Raymond Vernon. 

Ο Vernon ανέπτυξε αυτή την θεωρία σε µια προσπάθεια ερμηνείας των στρατηγικών 

επιλογών (εξαγωγές ή άμεσες ξένες επενδύσεις) των αμερικανικών επιχειρήσεων 

καταλήγοντας στον εντοπισμό τριών σταδίων εξέλιξης του προϊόντος, πάνω στα οποία 

βασίζει την επενδυτική δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια του κύκλου 

ζωής του προϊόντος οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται στη βάση των ανταγωνιστικών τους 

πλεονεκτημάτων, τα οποία μεταβάλλονται ανάλογα µε την ανταγωνιστική στρατηγική που 

επιλέγει να ακολουθήσει κάθε επιχείρηση και που θεωρεί πως θα συντελέσει στην ταχύτερη 

ανάπτυξη και επιβίωσή της (Κυρκιλής, 2002). Η διάρκεια και η ένταση των σταδίων του 

κύκλου ζωής ενός προϊόντος δεν αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό όλων των προϊόντων και 

όλων των κλάδων, ωστόσο όμως, η θεωρία των σταδίων μπορεί να γενικευθεί και να 

ερμηνεύσει ικανοποιητικά τη διεξαγωγή του διεθνούς εμπορίου από τις επιχειρήσεις 
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οποιασδήποτε χώρας.          

 Η θεωρία του διεθνούς κύκλου ζωής του προϊόντος πραγματεύεται δύο πράγματα. 

Αρχικά, τους λόγους για τους οποίους μια χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή 

κάποιων προϊόντων με αποτέλεσμα να τα εξάγει και παράλληλα εξηγεί και τους λόγους για 

τους οποίους κάποιες επιχειρήσεις προχωρούν σε άμεσες ξένες επενδύσεις. Παρακάτω 

ακολουθεί μια παρουσίαση των σταδίων του κύκλου ζωής του προϊόντος. 

1. Το στάδιο της καινοτομίας: Στο στάδιο αυτό η καινοτόμος επιχείρηση αναπτύσσει 

και εισάγει στην εγχώρια αγορά ένα νέο προϊόν. Επειδή όμως η επιχείρηση αυτή είναι 

η μόνη που διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία για την παρασκευή του προϊόντος 

αυτού, αυτόματα την κάνει να είναι  και ο μοναδικός παραγωγός δίνοντας στην χώρα 

αυτή ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς την παραγωγή του προϊόντος αυτού. 

Παράλληλα, το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η επιχείρηση έναντι όλων των 

άλλων έχει ως αποτέλεσμα την εξάλειψη του ανταγωνισμού δίνοντας έτσι στην 

επιχείρηση την δυνατότητα να διαθέτει το προϊόν σε υψηλές τιμές. Στο στάδιο αυτό η 

παραγωγή του προϊόντος γίνεται μόνο εγχώρια. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η 

επιχείρηση διαθέτει το προϊόν της είτε στην εγχώρια αγορά είτε στο εξωτερικό μέσω 

των εξαγωγών, κυρίως σε οικονομικά αναπτυγμένες χώρες, λόγω της αυξημένης τιμής 

του προϊόντος. 

2. Το στάδιο της άνθισης ή ανάπτυξης: Στη διάρκεια του δεύτερου σταδίου η ζήτηση 

για το προϊόν αυξάνεται ραγδαία. Η διαδικασία παραγωγής αρχίζει να τυποποιείται 

και αυτό συντελεί στη μείωση του μέσου κόστους παραγωγής του προϊόντος με 

αποτέλεσμα η επιχείρηση να αρχίσει να μειώνει την τιμή του. Συνεπώς, το προϊόν 

καθίσταται πλέον προσιτό όχι μόνο για τους εγχώριους καταναλωτές αλλά και για 

τους καταναλωτές των ξένων αγορών. Παράλληλα η μείωση της τιμής του προϊόντος 

συντελεί σε μία σημαντική αύξηση της παραγωγή, των πωλήσεις και των εξαγωγών. 

Οι εξαγωγές του προϊόντος κατευθύνονται κυρίως στις αγορές των οικονομικά 

αναπτυγμένων χωρών όπου υπάρχουν ομάδες καταναλωτών με υψηλή αγοραστική 

δύναμη. Στο στάδιο αυτό, ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης του προϊόντος, 

αρχίζει να γίνεται αισθητός στην αγορά ο ανταγωνισμός από εταιρίες που φτιάχνουν 

υποκατάστατα του προϊόντος. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η καινοτόμος 

επιχείρηση μπορεί να λάβει την απόφαση να επενδύσει σε παραγωγικές 

εγκαταστάσεις και σε άλλες, οικονομικά αναπτυγμένες, χώρες όπου μέχρι τώρα 

εξήγαγε τα προϊόντα της. Η ίδρυση παραγωγικών μονάδων στις χώρες αυτές θα γίνει 
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είτε γιατί το επιτρέπει το μέγεθος της τοπικής ζήτησης διαφορετικά είτε για να 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τον ανταγωνισμό που έχει αρχίσει να εμφανίζεται στις 

αγορές αυτές. Σε αυτό το στάδιο αυτό η χώρα της καινοτόμου επιχείρησης συνεχίζει 

να διατηρεί το συγκριτικό πλεονέκτημα και, έτσι, συνεχίζει να εξάγει το προϊόν αυτό. 

Ωστόσο, και κάποιες άλλες αναπτυγμένες χώρες έχουν ήδη αρχίσει να αποκτούν 

συγκριτικό πλεονέκτημα στην παραγωγή αυτού του προϊόντος. 

3. Το στάδιο της ωρίμανσης: Στο στάδιο της ωρίμανσης το προϊόν έχει πλέον 

τυποποιηθεί και η παραγωγή του είναι μαζική. Η καινοτομία του προϊόντος μειώνεται, 

ενώ η καινοτομία στις παραγωγικές διαδικασίες αυξάνεται, αντικαθιστώντας τις 

μεθόδους έντασης εργασίας µε εξειδικευμένο μηχανικό εξοπλισμό (Βερναδάκης 

2006). Σε αυτό στάδιο, ο ανταγωνισμός είναι αρκετά αυξημένος καθώς η τεχνογνωσία 

της παραγωγής διευρύνεται και συνεπώς η ζήτηση καλύπτεται από πολλές 

επιχειρήσεις. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης αποτελεί η σημαντική μείωση της 

τιμής του προϊόντος γεγονός που οφείλεται στην προσπάθεια αρκετών νέων 

παραγωγών να προωθήσουν τα προϊόντα τους στις διεθνής αγορές. Παράλληλα, αυτή 

η σημαντική μείωση της τιμής του προϊόντος καθιστά το προϊόν προσιτό για τους 

περισσότερους αγοραστές και αυξάνει σημαντικά την ανταγωνιστικότητά του. 

Έχοντας θέσει ως στόχο η επιχείρηση να μην θέσει σε κίνδυνο την κερδοφορία της 

καθώς επίσης και να παραμείνει ανταγωνιστική στρέφεται σε νέες χώρες όπου το 

κόστος παραγωγής των προϊόντων είναι αρκετά χαμηλό. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι στο 

στάδιο της ωρίμανσης το βασικό κίνητρο για άμεσες ξένες επενδύσεις είναι η 

επίτευξη χαμηλότερου κόστους παραγωγής καθώς και η μεγιστοποίηση της 

ανταγωνιστικότητας του προϊόντος στις διεθνείς αγορές.  

2.3  Κίνητρα Διεθνοποίησης 

 

Το μέγεθος των παγκόσμιων αγορών και ο συνεχώς εντεινόμενος ανταγωνισμός που η 

παγκοσμιοποίηση συνεπάγεται, καθώς και οι δυνατότητες που ανοίγονται σε μία επιχείρηση 

που λαμβάνει την απόφαση να δραστηριοποιηθεί στο εξωτερικό, κάνει τη διεθνοποίηση 

ιδιαίτερα ελκυστική. Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί οι επιχειρήσεις να εισέρχονται σε μία 

νέα αγορά του εξωτερικού ποικίλουν (Rundh, B., 2003) και κυρίως αφορούν συνθήκες που 

επικρατούν στο εσωτερικό της επιχείρησης. Οι λόγοι που αναφέρονται στις συνθήκες που 

επικρατούν στο εσωτερικό της επιχείρησης είναι μεγαλύτερης σημασίας από τις συνθήκες 

που επικρατούν στο εξωτερικό μέρος της επιχείρησης, όπως η θέση της επιχείρησης στον 
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κλάδο της. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πιο εύκολο για μια επιχείρηση να 

αναγνωρίσει τα δυνατά της σημεία και να τα αξιοποιήσει, από το να αναζητήσει κάποιο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο εξωτερικό περιβάλλον της.. Συνεπώς, οι λόγοι - κίνητρα για 

τους οποίους μία επιχείρηση αποφασίζει να στραφεί στις εξαγωγές ποικίλουν και εξαρτώνται 

από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης.  Σύμφωνα με τον Hollensen (2001), τα 

κίνητρα αυτά μπορούμε να τους χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες: ενεργητικά κίνητρα και 

παθητικά κίνητρα για διεθνείς δραστηριότητες.  

Τα Ενεργητικά κίνητρα για μια επιχείρηση μπορεί να είναι (Westhead, P., Ucbasaran, D. & 

Binks, M., 2004) :  

 Η επιδίωξη υψηλότερων πωλήσεων και κερδών 

 Η διείσδυση σε νέες αγορές  

 Το εξειδικευμένο / «μοναδικό» προϊόν 

 Το τεχνολογικό πλεονέκτημα της επιχείρησης 

 Η καλή πληροφόρηση για τις συνθήκες της διεθνούς αγοράς 

 Η επιθυμία του μάνατζμεντ για διεθνοποίηση 

 Τα πλεονεκτήματα από απαλλαγές φόρου 

 Η επιδίωξη οικονομιών κλίμακας 

 Η καλή φήμη της επιχείρησης 

 Η πρόσβαση διεθνώς σε τεχνολογία/τεχνογνωσία, παραγωγικούς συντελεστές, 

κεφάλαια 

 Η τάση για μάθηση στη διεθνή αγορά 

Τα παθητικά κίνητρα για μια επιχείρηση μπορεί να είναι : 

 Οι πιέσεις από ανταγωνιστές που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά 

 Η επίδραση από διεθνοποιημένους ανταγωνιστές. Μια εταιρεία μπορεί να αρχίσει 

διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα, επειδή ένας ανταγωνιστής της κάνει το ίδιο. 

 Η κορεσμένη ζήτηση αποτέλεσμα των μειωμένων πωλήσεων στην εγχώρια αγορά 

 Τα κίνητρα από κυβερνήσεις προκειμένου να τονώσουν τις εξαγωγές της 

οικονομίας τους. Τα κίνητρα αυτά μπορούν επίσης να παρέχονται και από τα κράτη 

τα οποία δέχονται τις επενδύσεις όπως για παράδειγμα η Βουλγαρία που παρέχει 

χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή 



12 

 

 Η πλεονάζουσα παραγωγική δραστηριότητα η οποία αφορά επιχειρήσεις οι οποίες 

είναι προσανατολισμένες στην διεθνοποίηση 

2.4  Τα Πλεονεκτήματα των Επιχειρήσεων που Δραστηριοποιούνται στην 

Διεθνή Αγορά 

 

Τα πλεονεκτήματα της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων είναι συνδεδεμένα με τα κίνητρά 

της. Η αύξηση κερδοφορίας είναι αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων με 

διεθνή προσανατολισμό, ένα αποτέλεσμα που φαντάζει ανέφικτο για τις επιχειρήσεις που 

δρουν μόνο στην εγχώρια αγορά . (Παπαδάκης, 2002) 

 

Αποτελεί γεγονός ότι για πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η έννοια της 

διεθνοποίησης δεν αποτελεί κομμάτι της στρατηγικής τους καθώς προτιμούν να δίνουν 

έμφαση στις δραστηριότητές τους στην εγχώρια αγορά, προκειμένου να ενισχύσουν την 

εικόνα τους σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου τους που δρουν αντίστοιχα στην 

εγχώρια αγορά. Το υψηλό κόστος της διεθνοποίησης σε συνάρτηση με τον αυξημένο κίνδυνο 

και την έλλειψη κεφαλαίων αποτελούν και τους σημαντικότερους παράγοντες που συντελούν 

στην παραμονή των επιχειρήσεων μόνο στην εγχώρια αγορά.  

 

Παρ’ όλα αυτά, η στρατηγική της διεθνοποίησης εκτός από τους κινδύνους που 

μπορεί να ελλοχεύει μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχής και να προσφέρει πολλά 

πλεονεκτήματα στην επιχείρησή έναντι των άλλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

μόνο στην εγχώρια αγορά. Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά πλεονεκτήματα των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην διεθνή αγορά. 

 Πρόσβαση στις διεθνής αγορές και σε νέους πελάτες για τις επιχειρήσεις και τα 

προϊόντα τους 

 Σημαντική αύξηση του κεφαλαίου λόγω της διείσδυσης σε ξένες αγορές. 

 Πρόσβαση σε πολύτιμες παραγωγικές διαδικασίες και ελαχιστοποίηση των 

εργατικών εξόδων σε χώρες με φτηνή εργασία και με εξειδικευμένο εργατικό 

δυναμικό 

 Ανάπτυξη της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας των επιχειρήσεων μέσω της 

διείσδυσης σε νέες αγορές και τεχνολογικά αναπτυγμένες αγορές   
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 Δημιουργία και προώθηση νέων προϊόντων με σκοπό να καλυφτούν τα κενά στην 

εγχώρια αγορά λόγω του αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού  

 Δικτύωση των επιχειρήσεων με άλλες επιχειρήσεις διεθνών αγορών, με 

αποτέλεσμα την μεταφορά της τεχνογνωσίας καθώς και την συνεργασία για 

έρευνα και ανάπτυξη  

Έχοντας λοιπόν παραθέσει μερικά από τα πλεονεκτήματα της διεθνοποίησης των 

επιχειρήσεων γίνεται προφανές ότι η στρατηγική της διεθνοποίησης οδηγεί σε μεγιστοποίηση 

των κερδών και παράλληλα σε μείωση των εξόδων στην παραγωγή και στις πωλήσεις. 

2.5  Κίνδυνοι Διεθνοποίησης 

 

Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, δηλαδή η επέκταση των δραστηριοτήτων της κάθε 

επιχείρησης και η διείσδυση της σε νέες αγορές, δεν φέρει πάντα θετικά αποτελέσματα αλλά 

ελλοχεύει και πολλούς κινδύνους. 

 Ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους με τον οποίο έρχονται αντιμέτωπες οι 

επιχειρήσεις αποτελεί η οικονομική και πολιτική αστάθεια που κυριαρχεί στις περισσότερες 

χώρες με βασικότερη αιτία του φαινομένου την πολιτική ρευστότητα που κυριαρχεί στις 

μέρες μας ως έκφραση αβεβαιότητας. Άλλοι εξίσου σημαντικοί παράγοντες οι οποίοι 

διαφέρουν λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε χώρας και που μπορεί να 

οδηγήσουν στον παραπάνω κίνδυνο είναι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, καθώς 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην κερδοφορία της επιχείρησης, η διοίκηση των 

ανθρώπινων πόρων και ο ρόλος των εργατικών συνδικάτων . Τέλος, αξίζει να τονιστεί ότι 

λόγω των διαφορετικών πολιτικών και οικονομικών καταστάσεων που κυριαρχούν σε κάθε 

χώρα αποτελεί επιτακτική ανάγκη η διαφοροποίηση του προϊόντος προκειμένου η επιχείρηση 

να κατορθώσει σημαντική διεθνή επίδοση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

3.1 Διαδικασία Επιτυχούς Διεθνοποίησης 

 

Ένα από τα βασικότερα μελήματα των επιχειρήσεων που μπαίνουν στην διαδικασία της 

διεθνοποίησης είναι να συνειδητοποιήσουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν η 

επιχείρησή τους να διεισδύσει σε νέες αγορές. Το πρώτο και πιο ουσιαστικό βήμα για την 

διείσδυση σε μια νέα αγορά είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της 

αγοράς, τον πληθυσμό, την οικονομική και την πολιτική κατάσταση ώστε να διαπιστωθεί 

κατά πόσο είναι κατάλληλη η αγορά για νέες επενδύσεις.   

 Σ’ αυτή τη φάση, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση επιδιώκει να μάθει εάν υπάρχουν 

κυβερνητικοί περιορισμοί και κανονισμοί ενώ στην συνέχεια το ενδιαφέρον στρέφεται στον 

ανταγωνισμό που μπορεί να υπάρχει από παρόμοια προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. 

Τέλος, η επιχείρηση οφείλει να εξετάσει ποιο είναι εκείνο το χαρακτηριστικό που καθιστά το 

προϊόν της ανταγωνιστικό και το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα στην νέα αγορά. Συνεπώς, 

εφόσον έχουν καθοριστεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του προϊόντος, η 

επιχείρηση οδηγείται στο να ορίσει τον καλύτερο δυνατό τρόπο εισαγωγής του προϊόντος 

στην νέα αγορά, δεδομένων των υπαρχουσών συνθηκών.   

 Για να αποδειχθεί επιτυχείς η στρατηγική της διεθνοποίησης κρίνεται αναγκαίο να 

καθοριστεί το επίπεδο ελέγχου που επιθυμεί να έχει η επιχείρηση στην νέα αγορά καθώς 

επίσης και το είδος της υποστήριξης που κρίνεται απαραίτητο για το προϊόν. Η εγγύτητα της 

επιλεγόμενης αγοράς καθώς και νομικά θέματα σε σχέση με συνεργασίες είναι κρίσιμα 

προκειμένου η επιχείρηση να καταλήξει στην πιο αποτελεσματική επιλογή. Δεδομένης της 

στρατηγικής που πρόκειται να ακολουθήσει η επιχείρηση, γίνεται σαφές ότι απαιτούνται 

διάφοροι πόροι όπως ανθρώπινο δυναμικό και κεφάλαιο, το είδος και τα επίπεδα των οποίων 

διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος της στρατηγικής που πρόκειται να ακολουθήσει η 

επιχείρηση.           
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Αρχικά, θα τεθεί ένα μακροπρόθεσμο πλάνο, το οποίο έχοντας ως βάση τις προσδοκίες 

της επιχείρησης θα καθορίσει το ύψος των δαπανών που απαιτούνται στο ξεκίνημα καθώς και 

το διάστημα μέσα στο οποίο η επιχείρηση θα αναμένει απόδοση της επένδυσης. 

Επιπρόσθετα, ένα ακόμη θέμα υψίστης σημασίας είναι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που 

έχει κάθε χώρα (έκδοση εγγράφων, αδειών, πιστοποιητικών, κ.α.). Τέλος, κρίνεται επιτακτικό 

να σημειωθεί ότι ο τρόπος διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών καθώς επίσης και οι 

νομικές διαδικασίες διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ειδικότερα, τα νομικά θέματα κρίνεται 

απαραίτητο να γνωστοποιούνται από κάποιον που γνωρίζει καλά το νομικό καθεστώς της 

χώρας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Αφού έχουν πραγματοποιηθεί όλα τα παραπάνω βήματα, τα οποία προσδιορίζουν μια 

ομαλή και επιτυχής διαδικασία διεθνοποίησης, η επιχείρηση είναι πλέον έτοιμη να συντάξει 

ένα στρατηγικό σχέδιο εξαγωγικού μάρκετινγκ το οποίο απαρτίζεται από τα εξής βήματα: 

1. Το Προϊόν 

2. Την Τιμολογιακή Πολιτική 

3. Την Διανομή  

4. Την Προβολή 

Τελευταίο βήμα της διαδικασίας της διεθνοποίησης είναι ο έλεγχος και η αξιολόγηση του 

όλου εγχειρήματος. Η στρατηγική εισόδου που θα επιλέξει η επιχείρηση για να διεισδύσει 

στην νέα αγορά θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην σχέση ανάμεσα στην επιχείρηση 

και τους νέους πελάτες της. Εστιάζοντας, λοιπόν, η επιχείρηση στην διείσδυσή της σε ξένες 

αγορές πρέπει να θέσει ως πρωταρχικό στόχο το πλαίσιο κατά το οποίο θα δραστηριοποιηθεί 

σύμφωνα με το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. 

3.2 Αξιολόγηση Διεθνών Αγορών - Επιλογή Αγοράς  

 

Η διαδικασία της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων διαφοροποιείται και εξαρτάται από το 

είδος της επιχείρησης και από τον κλάδο στον οποίο ανήκει. Αντίθετα, ο βαθμός επέκτασης 

και διείσδυσης των επιχειρήσεων στις ξένες αγορές καθορίζεται αρχικά από τις πληροφορίες 

που έχει διαθέσιμες η επιχείρηση για την ξένη αγορά, και στην συνέχεια από την  εμπειρία 

που αποκτά η επιχείρηση έχοντας ήδη διεισδύσει στην νέα αγορά και βλέποντας τον τρόπο 

λειτουργίας της. Αξιοποιώντας και εφαρμόζοντας λοιπόν τα παραπάνω στοιχεία η επιχείρηση 

θα οδηγηθεί σε μία σωστή αξιολόγηση της αγοράς.    
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 Μία από τις συνηθέστερες αιτίες διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και διείσδυσής 

τους σε νέες αγορές αποτελεί, συνήθως, η δυσμενής κατάσταση στην οποία βρίσκεται η 

εγχώρια αγορά με αποτέλεσμα οι ευκαιρίες για την εξάπλωση της επιχείρησης να είναι 

αρκετά περιορισμένες. Παράλληλα, αξίζει σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια, ένας ακόμη 

λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις έχουν στραφεί προς τη διεθνή αγορά, αποτελεί η ανάγκη 

τους να εξαπλωθούν σε νέα εδάφη όπου υπάρχει πληθώρα ευκαιριών προς εκμετάλλευση 

καθώς επίσης και η ανάγκη τους να ανταπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των 

καταναλωτών σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνεπώς, η στρατηγική της διεθνοποίησης αναγκάζει 

τις επιχείρησης να υιοθετήσουν νέες στρατηγικές και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα 

προκειμένου να παραμείνει η επιχείρηση ανταγωνιστική. Μερικές από τις στρατηγικές στις 

οποίες πρέπει να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις αποτελεί η παραγωγή προϊόντων με 

χαμηλότερο κόστος και η παραγωγή προϊόντων που έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

έναντι των άλλων. Λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού οι επιχειρήσεις προσπαθούν να 

αποδώσουν το μέγιστο δυνατό και αυτό προσπαθούν να το επιτύχουν σε κάθε φάση της 

παραγωγής, συνεπώς με τα λιγότερα μέσα παραγωγής να έχουν τα μέγιστα δυνατά 

αποτελέσματα. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η είσοδος στις ξένες αγορές πρέπει να γίνεται 

ομαλά και έχοντας καλή γνώση της φύσης του προϊόντος και των απαιτήσεων των 

καταναλωτών στην εγχώρια αγορά.    

Επομένως, οι επιχειρήσεις προκειμένου να επιλέξουν την αγορά στην οποία θα 

διεισδύσουν θα πρέπει, αφού έχει προηγηθεί η απαραίτητη ανάλυση της συγκεκριμένης 

αγοράς, να συντάξουν το κατάλληλο πλάνο στρατηγικού μάρκετινγκ. Με την κατάλληλη 

έρευνα αγοράς η επιχείρηση βρίσκεται σε συνεχή ενημέρωση για τις ανάγκες των 

καταναλωτών καθώς και για τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 

εγχώρια και την αλλοδαπή αγορά.  

Για την έρευνα αγοράς χρησιμοποιούνται είτε πρωτογενή, είτε δευτερογενή δεδομένα. 

Τα πρωτογενή δεδομένα, τα οποία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα στην συλλογή τους, 

συλλέγονται συγκεκριμένα για την απαιτούμενη έρευνα και περιέχουν σαφείς πληροφορίες 

που να είναι χρήσιμες για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του μάρκετινγκ. Από την άλλη 

μεριά τα δευτερογενή δεδομένα  αποτελούν στοιχεία που υπάρχουν ήδη και έχουν συλλεχθεί 

για σκοπούς εκτός από εκείνους που αφορούν την έρευνα. Αποτελεί πραγματικότητα ότι κάθε 

επιχείρηση που δραστηριοποιείται διεθνώς επιδιώκει να προσαρμόσει κατάλληλα το προϊόν, 

την τιμή, τη διανομή και την προβολή του προϊόντος στις διεθνείς αγορές. Συνεπώς, ο 
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συνδυασμός των πρωτογενών και των δευτερογενών δεδομένων είναι επαρκείς για την λήψη 

στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ.    

Στη διεθνή επιχειρηματικότητα, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να ελέγχει διάφορες 

μεταβλητές, όπως την πολιτική των πωλήσεών της, την παραγωγική της διαδικασία, κ.α. 

Πέρα από αυτές τις ελεγχόμενες μεταβλητές, υπάρχουν πολλές άλλες που δεν ελέγχονται από 

την επιχείρηση και τις οποίες οφείλει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη προκειμένου να προβεί 

σε επιλογή της υποψήφιας αγοράς. Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι βασιζόμενοι 

στην πληροφόρηση που μας παρέχουν οι έρευνες αγοράς, επιλέγουμε την αγορά με βάση 

κάποια κριτήρια. 

3.3 Αξιολόγηση του Ευρύτερου Περιβάλλοντος με Βάση τα Κριτήρια 

 

Όπως αναφέραμε ήδη η αξιολόγηση των διεθνών αγορών γίνεται με βάση κάποια κριτήρια τα 

οποία είναι :   

 Η οικονομική κατάσταση της χώρας 

 Η πολιτική και νομική πραγματικότητα της χώρας 

 Η πολιτισμική πραγματικότητα της χώρας  

 Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κλάδος 

 Η κατάσταση των υποδομών 

3.3.1 Αξιολόγηση της Οικονομικής Κατάστασης της Χώρας 

 

Αποτελεί πραγματικότητα ότι το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον αποτελεί τον 

καθοριστικό παράγοντα για τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Έχοντας η επιχείρηση επιλέξει 

την αγορά στην οποία πρόκειται να διεισδύσει και να δραστηριοποιηθεί, θα πρέπει να 

βρίσκεται σε θέση να εξετάσει την οικονομική πραγματικότητα της υποψήφιας χώρας, 

αξιολογώντας διάφορες οικονομικές μεταβλητές. Δηλαδή θα πρέπει να εξετάσει: 

 Την γενικότερη κατάσταση της οικονομίας 

 Την ανάπτυξη του κλάδου δραστηριοποίησης 

 Τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 

 Τα επίπεδα πληθωρισμού  

 Την τάση του εμπορικού ισοζυγίου 



18 

 

Παράλληλα, όταν εξετάζεται το οικονομικό περιβάλλον μιας χώρας θα πρέπει να 

λαμβάνουμε υπόψη τόσο το επιχειρησιακό οικονομικό περιβάλλον όσο και το βιομηχανικό 

περιβάλλον και το εθνικό οικονομικό περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει καθώς το εθνικό 

οικονομικό περιβάλλον μπορεί να καθορίσει τις διεθνείς εξελίξεις (η επιστροφή της Κίνας 

στο εμπόριο με τη Δύση).   

Ταυτόχρονα, υψίστης σημασίας αποτελεί και η εύρεση των διαθέσιμων μέσων 

παραγωγής που παρέχει η χώρα, δηλαδή η παροχή σύγχρονων εγκαταστάσεων καθώς και η 

χρήση αποτελεσματικών μεθόδων για την παραγωγή. Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτητη η 

έρευνα για την ύπαρξη φυσικών πόρων στην αγορά καθώς επίσης και η έρευνα που 

σχετίζεται με την ποικιλία των προϊόντων που παράγονται στην ξένη αγορά σε σύγκριση με 

τον αριθμό εκείνων των προϊόντων που εισάγονται. Τέλος, η επιχείρηση θα πρέπει να δώσει 

ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα κατανάλωσης και τις τάσεις στην ξένη αγορά καθώς αυτό θα 

επηρεάσει άμεσα την δραστηριοποίησή της.  

3.3.2 Αξιολόγηση της Πολιτικής και Νομικής Πραγματικότητας 

 

Η αξιολόγηση της πολιτικής και νομικής πραγματικότητας είναι αρκετά χρονοβόρα, διότι 

απαιτεί τη μελέτη και σύγκριση δεδομένων που είναι αρκετά δύσκολο να βρεθούν. Συνήθως 

είναι στοιχεία που λαμβάνονται από δημοσιεύσεις μεγάλων και διεθνών εταιρειών 

συμβούλων επιχειρήσεων.(Θανόπουλος Γ.Ν 2006)      

 Η πολιτική κατάσταση μιας χώρας μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο και να 

επηρεάσει είτε θετικά είτε αρνητικά μια ανερχόμενη ενέργεια. Το πολιτικό περιβάλλον μιας 

επιχείρησης περιλαμβάνει όλες τις γενικότερες πολιτικές συνθήκες μιας χώρας ή μιας 

ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής. Οι πολιτικές αποφάσεις συχνά επηρεάζουν δραστικά την 

πορεία των επιχειρήσεων επειδή με το νομοθετικό έργο και την κατοχή της εκτελεστικής 

εξουσίας, οι πολιτικοί είναι εκείνοι οι οποίοι καθορίζουν «τους κανόνες του παιχνιδιού».  

 Στρεφόμενη προς την διεθνοποίηση, η επιχείρηση πρέπει να εξετάσει την πολιτική 

κατάσταση της χώρας στην οποία πρόκειται να διεισδύσει  και να εξετάσει για σημάδια 

πολιτικού κινδύνου ως αποτέλεσμα του κρατικού κινδύνου, όπως σημάδια πολιτικής 

αναρχίας. Παράλληλα, εξίσου σημαντικές είναι και οι διπλωματικές σχέσεις που έχουν 

αναπτυχθεί μεταξύ των δύο χωρών (της χώρας στην οποία πρόκειται να γίνει η επένδυση και 
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της χώρας από την οποία προέρχεται η επιχείρηση) όπως επίσης και η ανάπτυξη ενδεχόμενων 

εμπορικών περιορισμών λόγω πολιτικών προστριβών.  

Ταυτόχρονα,  η επιχείρηση θα πρέπει να βρίσκεται σε θέση να γνωρίζει καλά την 

εσωτερική πολιτική σε θέματα ιδιωτικών επιχειρήσεων στην νέα αγορά, προκειμένου να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος που αναφέρεται στην επίδραση που έχουν στον τρόπο λειτουργίας 

μιας επιχείρησης αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική (λειτουργικός κίνδυνος). Τέλος, πρέπει 

να σημειωθεί ότι πληροφόρηση θα πρέπει να υπάρχει και για το φορολογικό σύστημα της 

χώρας καθώς η επιχείρηση θα πρέπει να γνωρίζει για τα επίπεδα φόρου που επιβάλλει η ξένη 

χώρα στα συγκεκριμένα προϊόντα που πουλάει η επιχείρηση.  

Εκτός από τα παραπάνω, η επιχείρηση θα πρέπει να γνωρίζει και το νομικό πλαίσιο 

σύμφωνα με το οποίο θα συμμορφώνεται, όπως για παράδειγμα σε λειτουργικά θέματα που 

αφορούν την εκτέλεση συμβάσεων και τις πολιτικές προσλήψεις – απολύσεις των 

υπαλλήλων. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα στρατηγικά θέματα όπως αυτά 

της προέλευσης του προϊόντος και νομικά θέματα που αφορούν την συμπεριφορά των 

αγορών. Παράλληλα, πολύ σημαντική είναι και η γνώση των δικαιωμάτων περί πνευματικής 

ιδιοκτησίας όπως για πατέντες και εμπορικά σήματα καθώς και η ενημέρωση για την 

πολιτική των διαφημίσεων.  

3.3.3 Αξιολόγηση της Πολιτισμικής Πραγματικότητας 

 

Συνίσταται στο σύνολο των αξιών, των ιδανικών και των πιστεύω μιας κοινωνίας όπως αυτά 

υπαγορεύονται από το πολιτισμικό υπόβαθρο και τις κοινωνικές συνθήκες. Η ενημέρωση για 

την πολιτική, νομική και οικονομική πραγματικότητα μιας χώρας, σε συνδυασμό με την 

ενημέρωση για την πολιτισμική της κατάσταση διευκολύνει την επιχείρηση στην σύναψη 

σχέσεων στην νέα αγορά. Για παράδειγμα μία επιχείρηση από την Ευρώπη η οποία επεκτείνει 

τις δραστηριότητές της στην Ανατολή και συγκεκριμένα στις Μουσουλμανικές χώρες, θα 

πρέπει να γνωρίζει τα ήθη και έθιμα της θρησκείας τους προκειμένου να δημιουργηθούν 

εμπορικές σχέσεις μεταξύ της επιχείρησης και της νέας αγοράς.   

 

 Συνεπώς, προκειμένου να είναι επιτυχής  η διείσδυση της επιχείρησης στην νέα αγορά  

θα πρέπει να συμπεριλάβει στην ανάλυσή της τις διαφορές που υπάρχουν στον τρόπο ζωής 

και στα ήθη των ανθρώπων της ξένης αγορά και αυτό θα το επιτύχει μελετώντας τον αριθμό 

των διαφορετικών μειονοτήτων που υπάρχουν στην νέα αγορά. Η αξιολόγηση της 
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πολιτισμικής κατάστασης αποτελεί τελικά ένα απαραίτητο και ουσιώδες κομμάτι της έρευνας 

καθώς διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αποφυγή καταστροφικών καταστάσεων για την 

επιχείρηση. 

3.3.4 Αξιολόγηση του Κλάδου 

 

Είναι πολύ σημαντικό για την επιχείρηση να εξετάσει το εξωτερικό της περιβάλλον και 

ειδικότερα να διερευνήσει τις ευκαιρίες του κλάδου δραστηριοποίησης της στην χώρα που 

πρόκειται να διεισδύσει. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η λεπτομερής ανάλυση των 

ανταγωνιστικών δυνάμεων του κλάδου. Οι δυνάμεις, οι οποίες προσδιορίζουν το 

ανταγωνιστικό εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης είναι: 

1. Απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων: Η είσοδος νέων επιχειρήσεων σε κάποιο κλάδο 

έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των υφιστάμενων και των 

νέων επιχειρήσεων με αποτέλεσμα οι ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις να προσπαθούν να 

θέσουν εμπόδια – φραγμούς στην είσοδο των νέων ανταγωνιστών. Οι παράγοντες που 

προσδιορίζουν την απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων και μπορούν να αποτελέσουν 

εμπόδια εισόδου στον κλάδο είναι: 

 Οι οικονομίες κλίμακας: Σε ορισμένους κλάδους, όπως είναι ο βιοτεχνικός 

κλάδος έτοιμων ενδυμάτων, η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων 

εξαρτάται από τον όγκο της παραγωγής, δηλαδή όσο αυξάνεται ο όγκος της 

παραγωγής, τόσο μικρότερο είναι το ανά μονάδα κόστος παραγωγής. Οι 

νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις, λόγω του μικρού μεγέθους τους, δεν μπορούν 

να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα των οικονομιών κλίμακας, με 

αποτέλεσμα να έχουν λιγότερο ανταγωνιστικά προϊόντα έναντι των 

υφιστάμενων στον κλάδο επιχειρήσεων. 

 Απαιτήσεις σε κεφάλαια: Η είσοδος μίας επιχείρησης σε έναν κλάδο, δηλαδή 

η πραγματοποίηση μια επένδυσης απαιτεί την εκροή κεφαλαίων. Οι 

απαιτήσεις σε κεφάλαια που απαιτούνται προκειμένου να πραγματοποιηθεί 

η επένδυση είναι είτε μεγάλες είτε μικρές. Συνεπώς, προκειμένου να 

ανταγωνιστεί επιτυχώς τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις, θα πρέπει να 

δαπανήσει ένα μεγάλο κεφάλαιο, κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό. 

 Διαφοροποίηση προϊόντος: Όσο περισσότερο διαφοροποιημένα είναι τα 

προϊόντα ενός κλάδου τόσο πιο δύσκολο είναι για τους νεοεισερχόμενους να 
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εισέρθουν στον κλάδο, διότι τόσο πιο μεγάλο είναι το κόστος μετακίνησης 

των αγοραστών σε άλλα προϊόντα (κόστος διαφήμισης). 

 Πρόσβαση σε κανάλια διανομής: Τα δίκτυα διανομής συνήθως θέλουν 

αποδείξεις για νέα προϊόντα ή για προϊόντα από νέες επιχειρήσεις και 

προτιμούν τα ήδη υπάρχοντα και καταξιωμένα. 

 Νομικοί περιορισμοί: Υπάρχει δυνατότητα σε ορισμένους κλάδους η είσοδος 

σε νέες επιχειρήσεις να περιορίζεται από εθνικούς ή διεθνείς νόμους ή 

κανονισμούς. 

 Φόβος αντίδρασης από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις: Αν υπάρχει μια μικρή 

πιθανότητα οι ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις να αντιδράσουν και να 

εκδικηθούν μια νεοεισερχόμενη επιχείρηση, τόσο πιο δύσκολα αυτή θα 

αποφασίσει να διεισδύσει στην νέα αγορά και συνεπώς στον κλάδο. 

 

2. Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών της επιχείρησης: Οι προμηθευτές 

αποτελούν τους κύριους συνεργάτες όλων των επιχειρήσεων. Συνεπώς, είναι δυνατόν 

να επηρεάσουν σημαντικά το κόστος παραγωγής των προϊόντων ενός κλάδου, 

αποτελώντας ανασταλτικό παράγοντα για την είσοδο σε αυτόν τον κλάδο. Οι 

παράγοντες που προσδιορίζουν τη διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών της 

επιχείρησης και μπορούν να αποτελέσουν εμπόδια εισόδου στον κλάδο είναι:  

 Αριθμός των προμηθευτών: Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός των 

προμηθευτών που υπάρχουν στην αγορά, τόσο μεγαλύτερη 

διαπραγματευτική δύναμη αποκτούν. Συνεπώς, η επιχειρήσεις του κλάδου 

είναι πλήρως εξαρτημένες από τους λιγοστούς προμηθευτές.  

 Μέγεθος και σημασία του αγοραστή: Όταν ο αγοραστής- επιχείρηση είναι μία 

μεγάλη και ισχυρή εταιρία τότε η δύναμη των προμηθευτών μειώνεται 

σημαντικά.   

 Βαθμός διαφοροποίησης των προϊόντων των προμηθευτών: Όταν τα 

προϊόντα των προμηθευτών χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό 

διαφοροποίησης, τότε το κόστος αλλαγής για τους πελάτες είναι υψηλό και 

η διαπραγματευτική δύναμη του προμηθευτή μεγάλη. 

 Δυνατότητα υποκατάστασης των προϊόντων των προμηθευτών: Η 

διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών μειώνεται όσο υπάρχουν 

εναλλακτικές πηγές προμηθειών από υποκατάστατα προϊόντα. 
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 Δυνατότητα κάθετης ολοκλήρωσης των προμηθευτών προς τα εμπρός:  Όσο οι 

προμηθευτές έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε ένα επόμενο στάδιο 

της παραγωγικής διαδικασίας, υπάρχει η πιθανότητα να γίνουν άμεσοι 

ανταγωνιστές των πελατών τους και η διαπραγματευτική τους δύναμη 

αυξάνεται (για παράδειγμα ένας έμπορας υφασμάτων που πουλάει 

υφάσματα σε βιοτέχνες εάν ξεκινήσει και ο ίδιος την παραγωγή ρούχων τότε 

αποκτάει μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με αποτέλεσμα να αυξήσει 

την διαπραγματευτική του δύναμη). 

 

3. Η διαπραγματευτική  δύναμη των αγοραστών της  επιχείρησης: Η 

διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών αναφέρεται στη δυνατότητα των πελατών 

της βιομηχανίας για να επηρεάσει την τιμή και τους όρους της αγοράς. Γενικά, όταν η 

δύναμη των αγοραστών είναι μεγάλη καταλήγουμε σε μια αγορά με πολλούς 

προμηθευτές, άρα πολλές επιλογές και λίγους αγοραστές. Οι παράγοντες που 

προσδιορίζουν τη διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών της επιχείρησης και 

μπορούν να αποτελέσουν εμπόδια εισόδου στον κλάδο είναι: 

 Το μέγεθος του αγοραστή: Όσο μεγαλύτερος είναι ο αγοραστής και 

περισσότερο σημαντικός για μία επιχείρηση, τόσο μεγαλύτερη 

διαπραγματευτική δύναμη έχει. 

 Ο αριθμός των προμηθευτών:  Όσο μικρότερος και πιο περιορισμένος είναι 

ο αριθμός των προμηθευτών των αγοραστών, τόσο μειώνεται η 

διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών. 

 Πληροφορίες για το κόστος της επιχείρησης: Όταν οι πελάτες μιας 

επιχείρησης γνωρίζουν το κόστος της, τότε ασκούν μεγαλύτερες πιέσεις 

για τη διαμόρφωση των τιμών. Όσο περισσότερο ακριβείς πληροφορίες 

έχουν οι πελάτες, τόσο αυξάνεται και η διαπραγματευτική τους δύναμη. 

 Ευαισθησία των αγοραστών στην τιμή: Οι πελάτες μιας επιχείρησης 

αυξάνουν τις πιέσεις τους προς αυτήν, απαιτώντας χαμηλότερες τιμές όταν 

το προϊόν της αντιπροσωπεύει μεγάλο μέρος του κόστους τους. Συνεπώς, η 

οποιαδήποτε διακύμανση της τιμής επηρεάζει τον αγοραστή, καθιστώντας 

τον ανίσχυρο. 

 Χαρακτηριστικά του προϊόντος: Αν το προϊόν της επιχείρησης είναι 

διαφοροποιημένο, ξεχωρίζει από τα άλλα προϊόντα, τόσο μικρότερη είναι η 
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διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών. Ενώ σε αντίθετη περίπτωση, αν 

δηλαδή το προϊόν είναι όμοιο με τα άλλα που κυκλοφορούν στο εμπόριο, 

τόσο μεγαλύτερη είναι η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών. 

 Κάθετη ολοκλήρωση των αγοραστών προς τα πίσω: Αν οι αγοραστές έχουν 

τη δυνατότητα να παράγουν τα προϊόντα που αγοράζουν, τότε η 

διαπραγματευτική τους δύναμη αυξάνεται σημαντικά ασκώντας 

μεγαλύτερες πιέσεις στις επιχειρήσεις. 

 

4. Η απειλή από τα υποκατάστατα προϊόντα: Δύο προϊόντα θεωρούνται υποκατάστατα, 

όταν το ένα μπορεί να αντικαταστήσει το άλλο σε μια συγκεκριμένη χρήση. Η ύπαρξη 

υποκατάστατων προϊόντων έχει άμεση επίδραση στη ζήτηση των προϊόντων μιας 

επιχείρησης, συνεπώς όσα περισσότερα υποκατάστατα γίνονται διαθέσιμα στην αγορά 

τόσο πιο ελαστική γίνεται και η ζήτηση τους, καθώς οι αγοραστές πλέον έχουν 

περισσότερες επιλογές. Ο ανταγωνισμός που προέρχεται από την ύπαρξη των 

υποκατάστατων υφίσταται μεταξύ των υποκατάστατων προϊόντων διαφορετικών 

κλάδων. Ως αποτέλεσμα τα υποκατάστατα μειώνουν τις αποδόσεις του κλάδου καθώς 

τα προϊόντα έχουν την μέγιστη τιμή σύμφωνα με το κόστος διαφορετικής παραγωγής 

του κλάδου.  Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την απειλή από υποκατάστατα και 

μπορούν να αποτελέσουν εμπόδια εισόδου στον κλάδο είναι: 

 Η ύπαρξη κοντινών υποκατάστατων: Όσο πιο κοντά στην ποιότητα και 

την απόδοση των προϊόντων μιας επιχείρησης, βρίσκονται τα 

υποκατάστατα προϊόντα, τόσο μεγαλύτερη είναι η απειλή υποκατάστασής 

τους από αυτά. 

 Η επίδραση της τιμής: Η ύπαρξη κοντινών υποκατάστατων θέτει ένα 

ανώτατο όριο στην τιμή των προϊόντων της επιχείρησης και συνεπώς και 

στα κέρδη της. Αν οι τιμές των υποκατάστατων είναι χαμηλότερες από 

αυτές των προϊόντων της επιχείρησης, οι πελάτες είναι πιθανό να 

στραφούν στα υποκατάστατα. 

 Η τάση των καταναλωτών προς τα υποκατάστατα: Όσο πιο πρόθυμοι είναι 

οι καταναλωτές να δοκιμάσουν τα υποκατάστατα προϊόντα τόσο 

μεγαλύτερη είναι και η απειλή από την χρήση τους.  
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5. Η ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις υπάρχουσες επιχειρήσεις στον κλάδο: 

Ένα από τα πιο σύνηθες φαινόμενα στον κόσμο των επιχειρήσεων αποτελεί το 

φαινόμενο του ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός είναι το κύριο χαρακτηριστικό που 

χαρακτηρίζει όλες τις επιχειρήσεις και είναι η κινητήριος δύναμη για την επίτευξη των 

υψηλών στόχων τους καθώς και για την βελτίωσή της θέσης τους στην αγορά. Αν ο 

υπάρχων ανταγωνισμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου είναι χαμηλός, οι 

επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τις τιμές των προϊόντων και να 

αυξήσουν την κερδοφορία τους. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν το φαινόμενο του 

ανταγωνισμού βρίσκεται σε έξαρση, μπορεί να υπάρξει σημαντικός ανταγωνισμός που 

θα οδηγήσει σε πόλεμο τιμών, μειώνοντας αρκετά τις τιμές και  περιορίζοντας την 

κερδοφορία τους. Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την ένταση του ανταγωνισμού 

είναι: 

 Ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς: Σε μια γρήγορα αναπτυσσόμενη αγορά ο 

αριθμός των καταναλωτών αυξάνεται σημαντικά, με αποτέλεσμα οι 

επιχειρήσεις να επιδιώκουν με κάθε μέσο να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. 

Στην προκειμένη περίπτωση ο ανταγωνισμός είναι αισθητά μειωμένος ως 

και απών από την αγορά Όταν η αγορά επιβραδύνει ή σταματήσει την 

ανάπτυξή της τότε ο ανταγωνισμός γίνεται εντονότερος, καθώς υπάρχουν 

λίγοι καταναλωτές και πολλές επιχειρήσεις. 

 Τα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστών: Όταν οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε έναν κλάδο δεν είναι διαφοροποιημένες και 

υπάρχει μια ομοιομορφία στα χαρακτηριστικά τους τότε ο ανταγωνισμός 

είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Συνεπώς, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός 

αυτών των επιχειρήσεων τόσο μεγαλύτερος είναι και ο ανταγωνισμός. 

 Υψηλά σταθερά κόστη και οικονομίες κλίμακας: Όταν οι επιχειρήσεις 

αντιμετωπίζουν υψηλά σταθερά κόστη παραγωγής, επιδιώκουν να 

αυξήσουν την παραγόμενη ποσότητα πετυχαίνοντας οικονομίες 

κλίμακας. Σε αυτήν την περίπτωση η ένταση του ανταγωνισμού 

αυξάνεται. 

 Προσπάθειες για αύξηση μεριδίου αγοράς: Ένας από τους πρωταρχικούς 

στόχους των επιχειρήσεων είναι η αύξηση του μεριδίου της αγοράς. Οι 

προσπάθειες των επιχειρήσεων του κλάδου να αυξήσουν το μερίδιο 

αγοράς που κατέχουν συμβάλλει στην αύξηση του ανταγωνισμού. 
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Επομένως, η αντίδραση των ανταγωνιστών στις προσπάθειες αύξησης 

του μεριδίου αγοράς, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της έντασης του 

ανταγωνισμού. 

 Έλλειψη διαφοροποίησης στα προϊόντα: Όταν ο βαθμός διαφοροποίησης 

των προϊόντων είναι μικρός τότε ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις αυξάνεται. Αντίθετα, όταν ο βαθμός διαφοροποίησης είναι 

αυξημένος ο ανταγωνισμός μειώνεται. 

 Ύπαρξη υψηλών εμποδίων εξόδου: Πολλές φορές σε μία επιχείρηση 

κοστίζει περισσότερο να αποχωρήσει από κάποιο κλάδο, παρά να μείνει 

σε αυτόν. Όταν υπάρχουν υψηλά εμπόδια εξόδου, η επιχείρηση έχει 

σοβαρά κίνητρα να συνεχίσει να δραστηριοποιείται στον κλάδο, έστω και 

αν αυτό σημαίνει μειωμένα κέρδη ή ζημίες. 

Συνοψίζοντας, αξίζει να τονιστεί ότι όσο πιο έντονες είναι οι πέντε δυνάμεις, τόσο πιο 

χαμηλά είναι τα κέρδη του κλάδου συνολικά. Εκτιμώντας λοιπόν την ένταση των δυνάμεων 

αυτών, ο επιχειρηματίας μπορεί να κατασταλάξει και να αποφασίσει κατά πόσον έχει τη 

δυνατότητα να διεισδύσει στην συγκεκριμένη αγορά και στον συγκεκριμένο κλάδο που τον 

ενδιαφέρει. 

3.3.5 Αξιολόγηση των Υποδομών 

 

Η επιχείρηση πρέπει να εξετάσει τα μέσα που μπορεί να εξασφαλίσει στην νέα αγορά, τα 

οποία θα την διευκολύνουν σε όλη τη διαδικασία εισόδου και στην διαδικασία ενίσχυσης του 

προϊόντος της. Η αποτελεσματική μεταφορά, αποθήκευση και διανομή των προϊόντων στη 

ξένη αγορά είναι πολύ σημαντική, για αυτό και πρέπει να αναζητηθούν οι δυνατότητες 

εξασφάλισής τους και το κόστος αυτών (McNaughton, R.B. & Bell, J.,2000). 

 

 Άρα θα πρέπει να γνωρίζει τις δυνατότητες των δικτύων μεταφορών που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει και παράλληλα να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα στα μέσα 

επικοινωνίας στο εσωτερικό της χώρας, καθώς επηρεάζουν τις επαφές με συνεργάτες. Τέλος, 

αξίζει να σημειωθεί ότι οι κλιματολογικές συνθήκες μπορεί να αποβούν κρίσιμες, αυτό 

βέβαια εξαρτάται και από την φύση του προϊόντος. Ολοκληρώνοντας την μελέτη, θα πρέπει 

να επισημανθεί ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρακολουθούν τις μεταβολές του 

τεχνολογικού περιβάλλοντος επειδή μπορούν να δημιουργήσουν ή να εξαφανίσουν 
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σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα του ανταγωνισμού με ευκολία ανεξάρτητα από τις 

συνθήκες του παρελθόντος (Michael Porter 1980). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Οι επιχειρήσεις που ξεκινούν τις δραστηριότητές τους στις διεθνείς αγορές έχουν να 

επιλέξουν ανάμεσα σε δύο μορφές στρατηγικής εισόδου στις νέες αγορές:  

1. Να επικεντρώσουν την προσοχή τους σε λίγες αγορές  

2. Να ακολουθήσουν την επιλογή διασποράς των δραστηριοτήτων τους σε 

περισσότερες από μία αγορές 

Ορισμένες επιχειρήσεις προτιμούν να ακολουθούν την στρατηγική που τους δίνει την 

δυνατότητα να προσανατολίζουν τις προσπάθειές τους σε λίγες αγορές που οι ίδιες θεωρούν 

στρατηγικής σημασίας και έπειτα να επεκτείνονται σταδιακά σε νέες αγορές. Ακολουθώντας 

αυτή την στρατηγική οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν μια ικανοποιητική αύξηση του μεριδίου 

αγοράς τους και συνεπώς κέρδη. Στόχος αυτής της στρατηγικής είναι τα κέρδη σε 

μακροχρόνια κλίμακα. Ταυτόχρονα αξίζει να σημειωθεί ότι, οι επιχειρήσεις που ακολουθούν 

αυτή την στρατηγική είναι συνήθως μικρού μεγέθους επιχειρήσεις οι οποίες δίνουν έμφαση 

στην κερδοφορία των εξαγωγών τους και ιδιαίτερα την στρατηγική μάρκετινγκ στις χώρες 

αυτές.  

Αντιθέτως, άλλες επιχειρήσεις στρέφονται σε ένα μεγάλο αριθμό αγορών ταυτόχρονα, 

οδηγώντας κατά αυτόν τον τρόπο όλες τις ενέργειες μάρκετινγκ, όπως και τους πόρους, να 

μοιράζονται ανάλογα σε αυτές τις αγορές. Στόχος αυτής της στρατηγικής είναι ο αυξημένος 

όγκος των εξαγωγών παρά η κερδοφορία της επιχείρησης. Συνεπώς, το είδος τις στρατηγικής 

που θα ακολουθήσει η κάθε επιχείρηση για να διεισδύσει στην ξένη αγορά εξαρτάται από τον 

συνδυασμό των εξής παραγόντων: από την φύση της εταιρείας, από το προϊόν που εξάγεται 

και της συνθήκες της αγοράς. 
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4.2  Κριτήρια Επιλογής Στρατηγικής Εισόδου 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, προκειμένου οι επιχειρήσεις να επιλέξουν την κατάλληλη 

στρατηγική διεθνοποίησης θα πρέπει να βρίσκονται σε θέση να λάβουν υπόψη τους 

συγκεκριμένους παράγοντες  που αφορούν την ίδια την επιχείρηση και οι οποίοι είναι:  

1. Το μέγεθος της επιχείρησης 

2. Η εμπειρία διεθνοποίησης της επιχείρησης 

3. Τα κίνητρα διεθνοποίησης της επιχείρησης 

4. Η φύση του προϊόντος και η φύση της αγοράς 

4.2.1 Μέγεθος Επιχείρησης 

 

Αποτελεί πραγματικότητα ότι το μέγεθος μιας επιχείρησης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο 

στην επιλογή της αγοράς για διεθνοποίηση καθώς επίσης και στον βαθμό διείσδυσης στην 

νέα αγορά. Αυτό το γεγονός προκύπτει από την άποψη ότι όσο πιο μεγάλη είναι μια 

επιχείρηση τόσους περισσότερους πόρους διαθέτει καθώς επίσης και υψηλότερα επίπεδα στις 

οικονομίες κλίμακας. Συνεπώς, το μέγεθος της επιχείρησης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο 

ως προς την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες της αγοράς.   

Σε αντίθεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι μικρές επιχειρήσεις βρίσκονται σε πιο 

δυσμενή θέση ως προς την επέκτασή τους στις νέες αγορές καθώς διαθέτουν λιγότερους 

πόρους. Παρόλα αυτά, το μικρό μέγεθος αυτών των επιχειρήσεων δεν αποτελεί κατασταλτικό 

παράγοντα καθώς μπορούν και βρίσκονται σε θέση να διεισδύσουν στις νέες αγορές εξίσου 

αποτελεσματικά με τις μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις. Συνεπώς, μπορούμε να συμπεράνουμε 

ότι το μέγεθος της επιχείρησης από μόνο του καθορίζει την ανταγωνιστικότητα της 

επιχείρησης. 

4.2.2 Εμπειρία Διεθνοποίησης της Επιχείρησης 

 

Η εμπειρία που διαθέτει μια επιχείρηση σε θέματα διεθνοποίησης μπορεί να θεωρηθεί 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την ίδια επιχείρηση, καθώς την βοηθά να επιλέξει την 

κατάλληλη στρατηγική διεθνοποίησης με μικρότερο βαθμό αβεβαιότητας. Η εμπειρία που 

διαθέτει η επιχείρηση μπορεί να είναι είτε σε γεωγραφικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο κλάδου.  
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 Ως προς την εμπειρία σε γεωγραφικό επίπεδο, ορίζουμε την εμπειρία – οικειότητα που 

μπορεί να διαθέτει η επιχείρηση με την χώρα στην οποία πρόκειται να επεκταθεί. 

Παράλληλα, η εμπειρία σε επίπεδου κλάδου συνάδει με την πολύχρονη παρουσία της 

επιχείρησης στον κλάδο και συνεπώς στην γνώση του πώς φέρεται ο συγκεκριμένος κλάδος 

σε άλλες χώρες.  

4.2.3 Κίνητρα Διεθνοποίησης της Επιχείρησης 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, την στρατηγική της διεθνοποίησης την ακολουθούν πολλές 

επιχειρήσεις για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία. Συνεπώς, ανάλογα με τα κίνητρα που έχει 

η κάθε  επιχείρηση για διεθνοποίηση, καθορίζει τον προσανατολισμό και τον βαθμό 

διείσδυσή της, δηλαδή εξετάζει την επέκτασή της σε λίγες ή σε περισσότερες αγορές. 

4.2.4 Η Φύση του Προϊόντος και η Φύση της Αγοράς 

 

Αποτελεί γεγονός ότι για την επιλογή της στρατηγικής της διεθνοποίησης που θα 

ακολουθήσει η επιχείρηση, εκτός από τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης (μεγάλη – μικρή),  

καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η φύση του προϊόντος της επιχείρησης όπως και η φύση της 

αγοράς που θα δραστηριοποιηθεί.  

Η στρατηγική της διασποράς ευνοεί ειδικού τύπου προϊόντα, για τα οποία οι 

περισσότερες χώρες έχουν μικρή αγορά. Συνεπώς, εταιρείες που προωθούν τέτοιου είδους 

εξειδικευμένα προϊόντα ευνοούνται από την στρατηγική της διασποράς σε πολλές 

διαφορετικές αγορές. Επιπρόσθετα, η στρατηγική αυτή προσφέρεται για προϊόντα όπου δεν 

υπάρχει επαναληπτική αγορά καθώς και για τυποποιημένα προϊόντα που δεν απαιτούν υψηλό 

βαθμό προσαρμογής στις διάφορες ξένες αγορές και αυτό απορρέει από το γεγονός ότι δεν 

χρειάζεται συνεχής επικοινωνία ανάμεσα στον πελάτη και την επιχείρηση. 

Όσον αφορά τη φύση της υποψήφιας αγοράς, επιλέγοντας το μέθοδος της παράλληλης 

επέκτασης- διασποράς σε πολλές αγορές, η επιχείρηση βρίσκεται σε θέση να αποκτήσει έναν 

ικανοποιητικό όγκο πωλήσεων με χαμηλό ρίσκο, ακόμα κι αν κάποιες αγορές κρύβουν 

στοιχεία αβεβαιότητας όπως κυμαινόμενη ισοτιμία νομίσματος. Την ίδια στρατηγική 

παράλληλης επέκτασης μπορεί να ακολουθήσει και στην περίπτωση που οι αγορές στις 

οποίες εισέρχεται έχουν χαμηλό βαθμό ανάπτυξης ή υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Τέλος, 
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αξίζει να σημειωθεί ότι η κίνηση της επιχείρησης να στρέψει την προσοχή της σε οικονομικά 

ασταθείς αγορές θεωρείται αρκετά ριψοκίνδυνη κίνηση.  

4.3 Μορφές Διεθνοποίησης 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, πολλές είναι εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες στρέφονται στην 

διεθνοποίηση. Αξίζει να τονιστεί ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται χρόνια στις 

διεθνείς αγορές έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη εμπειρία πάνω στην διαδικασία της 

διεθνοποίησης, σε αντίθεση με εκείνες τις επιχειρήσεις που τώρα στρέφονται στις διεθνής 

αγορές. Συνεπώς, η επιπλέον εμπειρία που διαθέτουν οι επιχειρήσεις στις διεθνείς αγορές τις 

καθιστά σε προνομιούχα θέση, καθώς έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την σωστή 

στρατηγική για διεθνοποίηση που θα ταιριάζει στις ανάγκες τους και τους προσφέρει 

μεγαλύτερα κέρδη. Συνοψίζοντας, η εμπειρία της επιχείρησης θα διαδραματίσει καθοριστικό 

ρόλο στην επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει η επιχείρηση για την είσοδό της 

στις διεθνής αγορές, καθώς κατέχει την απαραίτητη γνώση για τις συνθήκες που επικρατούν 

στην αγορά, το προϊόν που εξάγεται και  για τη χώρα-στόχο.  

 

Οι μορφές διεθνοποίησης που μπορούν να πάρουν οι δραστηριότητες της επιχείρησης 

στις διεθνείς αγορές είναι δύο ειδών: αρχικές εξαγωγικού τύπου μορφές διεθνοποίησης και 

προχωρημένες μη εξαγωγικού τύπου μορφές διεθνοποίησης ή ξένες επενδύσεις. (Παπαδάκης, 

2002)  

 Τις αρχικές εξαγωγικού τύπου μορφές διεθνοποίησης αποτελούν οι εξής μέθοδοι:  

A. Εξαγωγές 

B. Συμβάσεις και Συμφωνίες  

 Παραγωγή κατόπιν άδειας ( Licensing)  

 Συναρμολόγηση 

 Δικαιόχρηση (Franchising) 

 Υπεργολαβίες 

 Συμφωνίες Κατασκευής με το «κλειδί στο χέρι» (Turn- key agreements) 

 Συμβόλαια Διοίκησης ( Management Contracts) 

 

 Τις προχωρημένες μη εξαγωγικού τύπου μορφές διεθνοποίησης ή ξένες επενδύσεις 

αποτελούν οι εξής μέθοδοι:  

A. Άμεσες ξένες επενδύσεις (Foreign Direct Investment)  
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 Θυγατρική Πλήρους Ιδιοκτησίας (Wholly Owned Subsidiary) 

 Εξ’ ολοκλήρου  Καινούργια Επιχείρηση (Greenfield Investment) 

 Εξαγορές (Acquisitions) 

 Συγχωνεύσεις 

 Κοινοπραξία (Joint Ventures) 

 Στρατηγική συμμαχία (Strategic alliance) 

B. Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου (Foreign Portfolio Equity Investment) 

4.3.1 Αρχικές Εξαγωγικού Τύπου Μορφές Διεθνοποίησης 

 

4.3.1.1 Εξαγωγές 

 

Η μέθοδος αυτή των εξαγωγών αποτελεί την πιο διαδεδομένη μέθοδο διεθνοποίησης καθώς 

την προτιμούν επιχειρήσεις που για πρώτη φορά δραστηριοποιούνται στην διεθνή αγορά. Η 

εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων που συνδέεται με την μέθοδο των εξαγωγών δεν 

επιφέρει υψηλά λειτουργικά κόστη στις επιχειρήσεις, καθώς η μέθοδος αυτή έχει χαμηλό 

συντελεστή επιχειρηματικού κινδύνου. Παράλληλα, μια απρόσμενη έξοδος της επιχείρησης  

από τη νέα αγορά δεν προκαλεί ζημία στην επιχείρηση καθώς δεν ελλοχεύει κεφαλαιακές 

απώλειες. Συνεπώς, η μέθοδος των εξαγωγών ακολουθείται ως επί τον πλείστον από 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται για πρώτη φορά στην διεθνή αγορά και δεν είναι 

εξοικειωμένες με τους διεθνής κανόνες ή από μικρές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τα 

κεφάλαια για άμεση επένδυση στο εξωτερικό (Παπαδάκης Μ. Β., 2007).  

Ωστόσο, πολλά είναι εκείνα τα προβλήματα που μπορούν να παρουσιαστούν κατά την 

διάρκεια των εξαγωγών για παράδειγμα το υψηλό κόστος λόγω μεταφοράς ή το κόστος από 

δασμούς καθώς και κόστη από ζημίες που προκλήθηκαν από την ελλιπή πληροφόρηση για 

την κουλτούρα και τα χαρακτηριστικά της ξένης αγοράς. Αυτή η ημιμάθεια που χαρακτηρίζει 

τις περισσότερες επιχειρήσεις για τα χαρακτηριστικά των ξένων αγορών, αποτελεί και τον 

κυριότερο παράγοντα για τον οποίο μια επιχείρηση όταν ξεκινάει την εξαγωγική της 

δραστηριότητα προσανατολίζεται σε αγορές όπου γνωρίζει την κουλτούρα και τις συνήθειες 

του αγοραστικού κοινού.  

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί οι εξαγωγές διακρίνονται σε άμεσες (direct exports) και 

έμμεσες (indirect exports). Στις άμεσες εξαγωγές η επιχείρηση η οποία παράγει το προϊόν 

είναι και αυτή η οποία ελέγχει όλα τα στάδια της εξαγωγικής διαδικασίας μέχρι τη τελική 
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συναλλαγή με τον πελάτη. Αντίθετα, στις έμμεσες εξαγωγές η εμπορική συναλλαγή με τον 

πελάτη διενεργείται μέσω διαμεσολαβητών, οι οποίοι για παράδειγμα μπορεί να είναι 

εξαγωγικές εταιρείες. Οι έμμεσες εξαγωγές αποφέρουν λιγότερα κέρδη σε σύγκριση με τις 

άμεσες εξαγωγές, καθώς ο έλεγχος, η πληροφόρηση και η ισχυροποίηση της θέσης της 

επιχείρησης στη ξένη αγορά εξαρτώνται από τρίτα πρόσωπα.  

 Παραγωγή κατά παραγγελία: Η μέθοδος αυτή μοιάζει με την παραπάνω, με τη 

διαφορά όμως ότι οι εξαγωγικές προσπάθειες σε αυτή την μέθοδο δεν έχουν μία 

συνεχή ροή. Συγκεκριμένα εδώ η επιχείρηση παράγει μόνο όταν δώσει ο πελάτης 

κάποια παραγγελία. Εδώ η εξαγωγική προσπάθεια είναι περιστασιακή και προσπαθεί 

να καλύψει την περίσσια παραγωγική δυναμικότητα της επιχείρησης ενώ οι δεσμοί 

μεταξύ παραγωγού και αγοραστή δεν νοούνται ως μακροχρόνιοι. (Παπαδάκης, 2002)  

4.3.1.2 Συμβάσεις και Συμφωνίες (Contractual arrangements) 

 

Οι  ειδικές  συμφωνίες  ή  συμβάσεις  αποτελούν  μία  σχετικά  εύκολη  μέθοδο  

διεθνοποίησης  των  δραστηριοτήτων  μιας  επιχείρησης.  Η  εγχώρια  επιχείρηση  παραχωρεί  

συγκεκριμένες  άδειες  κατασκευής,  δικαιώματα  ή  προνόμια  (licensing, franchising)  ή  

συμμετέχει  στην  ίδρυση  μιας  ξένης  επιχείρησης  (συμβόλαια  υπεργολαβίας)  έναντι  

συγκεκριμένου  ποσοστού  επί  των  πωλήσεων  ή  άλλου  μεταβλητού  ή  σταθερού  

οφέλους.  Η  τεχνική  των  συμβάσεων  συνεπάγεται  άμεσα  κέρδη  και  διεθνή  προβολή 

(Θανόπουλος  Γ.Ν.,2006) χωρίς να απαιτείται η διενέργεια επενδύσεων ή άλλων πολυέξοδων 

πρακτικών.  

 

Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις προτιμούν τέτοιου είδους συνεργασίες, όταν δεν 

υπάρχει κίνδυνος διάχυσης των ειδικών ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων (π.χ. 

τεχνογνωσία) ή όταν το κόστος ανάληψης ξένων επενδύσεων είναι απαγορευτικό. Ωστόσο, 

παρά την σχετικά οικονομική φύση τους ελλοχεύουν κίνδυνοι, που σχετίζονται κυρίως με την 

εμπιστοσύνη στην ποιότητα και την αξιοπιστία του τοπικού συμβαλλόμενου και με διάφορα 

θέματα νομικής φύσεως.  

 

Στην παραπάνω μέθοδο διακρίνουμε τις τέσσερις κατηγορίες συμβολαίων, τις 

συμφωνίες παραγωγής, την παραγωγή κατ’όπιν αδείας, τη δικαιόχρηση και τις συμφωνίες 

υπεργολαβίας. (Γεωργόπουλος  Α.Ν., 1994) 
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4.3.1.2.1 Παραγωγή κατόπιν άδειας (Licensing) 

 

Το licensing τις περισσότερες φορές σχετίζεται με την εξαγωγή άυλων χαρακτηριστικών. Η 

επιχείρηση σε αυτήν την περίπτωση δεν επιβαρύνεται από τα κόστη εγκατάστασης και 

εδραίωσης στην αγορά της ξένης χώρας. Το licensing έχει να κάνει με την σχέση του licensor 

(αδειοδούχου) και του licensee (αδειολήπτη). Πιο συγκεκριμένα, ο αδειούχος προσφέρει στον 

αδειολήπτη το δικαίωμα παραγωγής και διακίνησης κάποιου προϊόντος του (αδειοδούχου) με 

αντάλλαγμα κάποια αμοιβή. Το δικαίωμα αυτό συνήθως αφορά κάποια πατέντα, 

τεχνογνωσία, εμπορικό σήμα, μεθόδους μάρκετινγκ, κ.τ.λ. Η μέθοδος αυτή αν και 

χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο ανέξοδες μεθόδους διεθνοποίησης, παρόλα αυτά τα 

μειονεκτήματα της είναι αρκετά. Ως μειονεκτήματα νοούνται: η απώλεια ελέγχου της 

παραγωγής και διακίνησης του προϊόντος, η αδυνατότητα χρησιμοποίησης των κερδών από 

τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης σε μία χώρα, για την στήριξη ανταγωνιστικών 

στρατηγικών σε κάποια άλλη και τέλος η χρονικά ορισμένη σύμβαση μεταξύ αδειοδούχου 

και αδειολήπτη η οποία μπορεί να μετατρέψει τον αδειολήπτη σε σοβαρό ανταγωνιστή του 

αδειδούχου (παράγοντας παρόμοιο προϊόν). (Παπαδάκης, 2002) 

 Συναρμολόγηση: Στην μορφή αυτή της διεθνοποίησης ισχύουν όλα όσα αναφέρθηκαν 

στο licensing με τη διαφορά, ότι εδώ γίνεται μόνο συναρμολόγηση εξαρτημάτων, τα 

οποία παράγονται εκτός της παραγωγής όλου του προϊόντος. (Παπαδάκης, 2002) 

4.3.1.2.5 Δικαιόχρηση (Franchising) 

 

Η μέθοδος αυτή έχει αρκετές ομοιότητες με την μέθοδο licencing. Ωστόσο σχετίζεται κατά 

κύριο λόγο με την εξαγωγή υπηρεσιών και όχι με την εξαγωγή άυλων περιουσιακών 

στοιχείων. 

  Ο franchiser (δικαιοπάροχος) υποχρεούται να παραχωρεί τις επιχειρηματικές 

πρακτικές του στον franchisee (δικαιοδούχο) με συγκεκριμένο τρόπο. Οι επιχειρηματικές 

πρακτικές αφορούν τον τρόπο παραγωγής, συσκευασίας, το μάρκετινγκ, το brand name (το 

επώνυμο προϊόν) κ.τ.λ. (Παπαδάκης, 2002) Πρόκειται για κάτι περισσότερο από μία απλή 

επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ του δικαιοδόχου, του νέου δηλαδή συνεργάτη που 

επιθυμεί να ανοίξει το δικό του κατάστημα, και του δικαιοπάροχου της μητρικής δηλαδή 

εταιρείας που καθοδηγεί και προμηθεύει το δίκτυο των καταστημάτων που λειτουργούν κάτω 

από το σήμα της. Τα δύο μέρη συνεργάζονται για ένα κοινό σκοπό και αμοιβαίο κέρδος και 
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οι σχέσεις των εμπλεκομένων μερών παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην υλοποίηση ενός κοινού 

σωστού επιχειρηματικού αποτελέσματος. Είναι μία σχέση όπου και οι δύο συνεργάτες 

κερδίζουν ουσιαστικά. (Κωστάκης ,Δ. Στ, 2002) Ανάλογα με την μορφή της συνεργασίας 

ανάμεσα στις δύο πλευρές, η δικαιόχρηση μπορεί να αφορά τη διανομή, όταν ο 

δικαιοπάροχος παράγει κάποιο προϊόν, το οποίο πωλείται μέσω του δικτύου του δικαιοδόχου 

στο εξωτερικό ή την παραγωγή του προϊόντος, όταν ο δικαιοδόχος έχει την άδεια του 

δικαιοπάροχου να παράγει ή να μεταποιεί το προϊόν του δεύτερου, βάσει των καθορισμένων 

προδιαγραφών και με το λογότυπο του δικαιοπάροχου.  

Συνεπώς, ο δικαιοπάροχος προσφέρει το σήμα και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της 

στην νέα αγορά και δίνει το δικαίωμα χρήσης μίας δοκιμασμένης τεχνογνωσίας και 

διαφημιστικής υποστήριξης.  (Χατζηδημητρίου Αθ. Ιωάννης, 2003) 

Ανάλογα με το αντικείμενο της δικαιόχρησης διακρίνουμε τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Δικαιόχρηση διανομής/Εμπορική δικαιόχρηση. Ο δικαιοδόχος αντλεί το δικαίωμα 

διακίνησης και προώθησης των εκ του δικαιοπάροχου παραγόμενων προϊόντων τα 

οποία παράγει ο δικαιοπάροχος. Ο franchiser αποβλέπει στην ανάπτυξη ενός 

εκτεταμένου δικτύου διανομής του προϊόντος που παράγει ή εμπορεύεται. 

Παραδείγματα της κατηγορίας αυτής αποτελούν τα Coco Cola, η Levis, κ.ά. 

 Δικαιόχρηση παραγωγής/Βιομηχανική δικαιόχρηση. O δικαιοδόχος λαμβάνει την άδεια 

να παράγει ή μεταποιεί προϊόντα υπό τις οδηγίες του δικαιοπαρόχου π.χ. η Pizza Hut, 

τα οποία στη συνέχεια πωλεί ή μεταπωλεί χρησιμοποιώντας το σήμα του δεύτερου. 

Το επίκεντρο του «πακέτου franchising» αφορά την εκμετάλλευση εξειδικευμένης 

τεχνογνωσίας και σήματος. 

 Δικαιόχρηση υπηρεσιών. Η σύμβαση αφορά την άδεια χρήσης του διακριτικού 

γνωρίσματος (π.χ. το εμπορικό σήμα, το λογότυπο) του δικαιοπάροχου και την 

παροχή υπηρεσιών από το δικαιοδόχο σε τελικούς χρήστες υπό τις οδηγίες του 

πρώτου. Στην Ελλάδα επιχειρήσεις της εν λόγω κατηγορίας είναι τα φροντιστήρια 

ISON, το Hilton, η Avis, κ.ά. 

  Μεικτή δικαιόχρηση. Πρόκειται για έναν συνδυασμό της πρώτης και τρίτης 

κατηγορίας. Ο franchiser παραχωρεί το δικαίωμα στον franchisee να εμπορεύεται τα 

προϊόντα του και ταυτόχρονα να χρησιμοποιεί το διακριτικό του γνώρισμα (π.χ. 

πώληση μαζί με συντήρηση και επισκευή του προϊόντος). 
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4.3.1.2.3 Υπεργολαβίες 

 

Οι υπεργολαβίες αναφέρονται στη διεξαγωγή από τον υπεργολάβο συγκεκριμένων 

λειτουργιών της αλυσίδας αξίας του προϊόντος για λογαριασμό της αντισυμβαλλόμενης 

επιχείρησης, η οποία στοχεύει, έτσι, στη μείωση του λειτουργικού της κόστους. Το μειωμένο 

κόστος προκύπτει είτε λόγω των οικονομιών κλίμακας και μάθησης του υπεργολάβου είτε 

συχνότερα από την πρόσβαση του εργολάβου σε φθηνότερους παραγωγικούς συντελεστές. Ο 

υπεργολάβος είναι συνήθως εγκατεστημένος σε αναπτυσσόμενες χώρες (Γεωργόπουλος 

Α.Ν., 1994) όπου αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση λειτουργιών έντασης εργασίας για 

περισσότερες ξένες επιχειρήσεις εξειδικεύει τις γνώσεις και ικανότητές του. 

4.3.1.2.4 Συμφωνίες Κατασκευής «με το κλειδί» στο χέρι» (Turn-key agreements) 

 

Οι συμφωνίες κατασκευής έργων «με το κλειδί στο χέρι» αναφέρονται στην κατασκευή και 

παράδοση μιας πλήρους παραγωγικής μονάδας από ξένες επιχειρήσεις (Γεωργόπουλος Α.Ν., 

1994). Συγκεκριμένα, η ανάδοχος επιχείρηση συμφωνεί με την αλλοδαπή επιχείρηση να 

αναλάβει το σχεδιασμό και την ανέγερση εγκαταστάσεων για τη στέγασή της, να την 

προμηθεύσει με τα απαραίτητα υλικά και την απαιτούμενη τεχνογνωσία και να εκπαιδεύσει 

το προσωπικό της. Μετά τη διεκπεραίωση των παραπάνω διαδικασιών και την επιτυχή 

λειτουργία της νέας μονάδας, η ανάδοχος επιχείρηση εγκαταλείπει τις ξένες δραστηριότητές 

της, τον έλεγχο και τη διεξαγωγή των οποίων αναλαμβάνει στη συνέχεια η 

αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση. 

 

Το κόστος για την διεκπεραίωση του εγχειρήματος φέρει εξ’ολοκλήρου η ξένη 

επιχείρηση (αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση). Ωστόσο, συχνά η ανάδοχος επιχείρηση ή αλλιώς 

«στρατηγικός επενδυτής» συνεισφέρει ένα μέρος του κόστους, με αντάλλαγμα τη δυνατότητα 

χρησιμοποίησης του αγαθού (π.χ. εγκαταστάσεις) σε μεταγενέστερο χρόνο. Τα έργα αυτά είτε 

προκηρύσσονται με διεθνείς διαγωνισμούς είτε αναθέτονται απευθείας στην ανάδοχο 

επιχείρηση (Χατζηδημητρίου Ι.Α., 2003). Συμφωνίες turn-key υπογράφουν συνήθως μεγάλες 

επιχειρήσεις όταν πρόκειται για σημαντικά επενδυτικά εγχειρήματα (π.χ. εξόρυξη πετρελαίου 

ή μεταλλευμάτων) και όταν η έλλειψη της απαραίτητης τεχνογνωσίας ή διοικητικής 

ικανότητας δημιουργεί. Για παράδειγμα το Ελληνικό Δημόσιο ανέθεσε στα Ελληνικά 

Ναυπηγεία Σκαραμανγκά (Ε.Ν.Σ.) την κατασκευή τεσσάρων υποβρυχίων –στη συνέχεια την 
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εκτέλεση ανέλαβε η γερμανική εταιρία Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW), 

εξαγοράζοντας τα Ε.Ν.Σ. 

 

Τα συμβόλαια «με το κλειδί στο χέρι», ένας άδοξος τρόπος διεθνοποίησης, παρέχουν 

στην επιχείρηση έσοδα από την εξαγωγή κυρίως τεχνικών ικανοτήτων και εξειδικευμένων 

γνώσεων. Ωστόσο, αυτό ακριβώς μπορεί να στραφεί εναντίον της, καθώς μέσω της 

εκμετάλλευσης της τεχνογνωσίας της η ξένη επιχείρηση ενδέχεται να επεκταθεί και να 

εξελιχθεί σε δυνητικό ανταγωνιστή τόσο στη διεθνή όσο και στην εγχώρια αγορά. 

(Πανηγυράκης Γ., 1999). Για το λόγο αυτό τέτοιες συμφωνίες υπογράφονται κατά κύριο λόγο 

από επιχειρήσεις που είναι γεωγραφικά διασκορπισμένες και που στοχεύουν σε αντίθετες 

αγορές. 

4.3.1.2.5 Συμβόλαια Διοίκησης (Management contracts) 

 

Τα συμβόλαια διοίκησης είναι συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ μιας επιχείρησης-

προμηθευτή και μιας επιχείρησης-πελάτη για την παραχώρηση στην επιχείρηση πελάτη ενός 

πακέτου διοικητικών δεξιοτήτων, μέσω της απόσπασης των διοικητικών στελεχών της 

πρώτης (επιχείρηση προμηθευτή). Τα μετακινούμενα στελέχη δρουν ως εκπαιδευτές της 

επιχείρησης(Παπαδάκης Μ.Β., 2007) που ουσιαστικά τα «νοικιάζει» για μια περιορισμένη 

χρονική περίοδο. Το ύψος της αμοιβής της επιχείρησης-προμηθευτή εξαρτάται συνήθως από 

τις επιδόσεις της επιχείρησης-πελάτη υπό τη νέα διοίκηση. 

 

Η επιχείρηση-ενοικιαστής στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας του 

ανθρώπινου δυναμικού της, στην αναδιάρθρωση της επιχειρησιακής της δομής και στην 

επίτευξη συνολικά υψηλότερων αποδόσεων. Το συμβόλαιο διοίκησης της παρέχει έναν 

σχετικά ανέξοδο τρόπο επίτευξης των παραπάνω στόχων της, χωρίς την καταβολή 

σημαντικών πόρων προορισμένων, πιθανότατα, για άλλες δραστηριότητες. Παράλληλα, τα 

«ενοικιασμένα» διοικητικά στελέχη μπορούν να της προσφέρουν και γνώσεις σχετικά με την 

από αυτήν δραστηριοποιούμενη αγορά, ώστε η επιχείρηση να επεκτείνει το μερίδιό της και 

να αποκτήσει μια πιο μόνιμη θέση στην τοπική αγορά. 
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4.3.2 Τις προχωρημένες μη εξαγωγικού τύπου μορφές διεθνοποίησης ή ξένες επενδύσεις 

 

Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση το διεθνές εμπόριο, αποτελεί έναν 

αποτελεσματικό τρόπο εισόδου σε νέες, ξένες αγορές. Όπως ήδη διατυπώθηκε παραπάνω, οι 

απαιτήσεις για γνώση των χαρακτηριστικών της αγοράς ή της κουλτούρας του λαού είναι 

περιορισμένη και παράλληλα το κόστος της διαδικασίας της διεθνοποίησης χαμηλό. Παρ’όλα 

αυτά, η διεθνής εμπορική δραστηριότητα συναντά ορισμένα εμπόδια, που λαμβάνουν τη 

μορφή ποσοτικών ή ποιοτικών φραγμών. Οι δασμοί, οι κρατικές πολιτικές, η κουλτούρα και 

οι τοπικές συνήθειες, η ύπαρξη εθνικών κανόνων ή στερεότυπων (standards) (Θανόπουλος Ν. 

Γ., 2006), είναι μερικά από τα σημαντικότερα εμπόδια διεξαγωγής διεθνούς εμπορίου.  

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια σταδιακή μεταστροφή των επιχειρήσεων από 

τις διεθνείς εμπορικές δραστηριότητες σε ανάληψη ξένων επενδύσεων. Οι ξένες επενδύσεις 

είναι μία προχωρημένου τύπου μορφή διεθνοποίησης, που ενέχει υψηλά επίπεδα κινδύνου, τα 

οποία ανταποδίδει με υψηλές αποδόσεις του επενδυμένου κεφαλαίου. Οι ξένες επενδύσεις 

διακρίνονται με βάση το βαθμό ελέγχου που επιβάλλουν στη διοίκηση των επιχειρήσεων και 

τη συμβολή τους στη δημιουργία νέου παραγωγικού κεφαλαίου σε άμεσες ξένες επενδύσεις 

και σε ξένες μετοχικές επενδύσεις χαρτοφυλακίου. 

4.3.2.1  Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί μεταστροφή των επιχειρήσεων από το εμπόριο 

στις άμεσες ξένες επενδύσεις. Η μεταβολή της βασικής οργανωτικής δομής του διεθνούς 

οικονομικού συστήματος, η απελευθέρωση των εγχώριων αγορών, η αυξημένη κινητικότητα 

των παραγωγικών συντελεστών (κεφάλαιο, ανθρώπινο δυναμικό, ημιτελή προϊόντα, 

υπηρεσίες), η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η επακόλουθη αλλαγή στις παραγωγικές 

διαδικασίες και δυνατότητες κατέστησαν τις άμεσες ξένες επενδύσεις τον κύριο μοχλό 

διεθνοποίησης και ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας.  

Άμεση Ξένη Επένδυση (ΑΞΕ) είναι η επένδυση ενός αυτόνομου επενδυτή, είτε αυτός 

είναι μητρική ή θυγατρική επιχείρηση είτε είναι ιδιώτης ή θεσμικός επενδυτής, ή μιας 

συγγενούς επιχείρησης σε αλλοδαπή (δηλαδή χώρας διαφορετικής από την καταστατική 

έδρα) χώρα που θεμελιώνει μια μακροχρόνια σχέση, ένα διαρκές ενδιαφέρον και έλεγχο μιας 

οικονομικής οντότητας, της θυγατρικής επιχείρησης πλήρους ή μερικής ιδιοκτησίας. Η ΑΞΕ, 

δηλαδή, αφορά τη μεταφορά στο εξωτερικό ενός συνόλου συμπληρωματικών άυλων και 
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υλικών εισροών, απαραίτητων για την ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της νέας 

θυγατρικής. Η θυγατρική μπορεί να τελεί παραγωγικές, εμπορικές ή άλλες επιχειρησιακές 

λειτουργίες, ανάλογα με το βαθμό αυτονομίας και εσωτερικής δομής της. Η ΑΞΕ είναι μια 

ιδιαίτερα επίπονη διαδικασία, όσον αφορά το απαιτούμενο κόστος και το χρόνο, αποφέρει 

όμως σημαντικά πλεονεκτήματα για τη μητρική επιχείρηση.  

Αρχικά, η επιχείρηση έχει αυξημένο βαθμό ελέγχου – συγκριτικά με τις εξαγωγικού 

τύπου μορφές διεθνοποίησης - των διεθνών δραστηριοτήτων της θυγατρικής, γεγονός που της 

επιτρέπει την εκτεταμένη συμμετοχή στα ξένα δρώμενα και της προσφέρει, δια μέσου της 

σύλληψης ενός παγκόσμιου οράματος, προοπτικές διεθνούς μεγέθυνσης. Σημαντικό ρόλο 

στην ανάληψη Άμεσης Ξένης Επένδυσης ενέχει και η κρατική πολιτική της χώρας 

προορισμού για τις ξένες επενδύσεις. Πολλές χώρες, ιδιαίτερα οι αναπτυσσόμενες, διάκεινται 

θετικά απέναντι στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, καθώς αποτελούν ένα μέτρο τόνωσης της 

διεθνούς οικονομίας τους μέσω καινοτομιών, μείωσης της ανεργίας και άλλων ωφελειών. 

Ωστόσο, κάποιες κυβερνήσεις, κυρίως βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών, δεν επιθυμούν την 

εγκατάσταση στην περιφέρειά τους ξένων επενδύσεων για να μην υποσκελίσουν τους 

εγχώριους επιχειρηματίες και υψώνουν νομοθετικά ή κεφαλαιακά εμπόδια στις αλλοδαπές 

επιχειρήσεις, ωστόσο μια πιθανή συνεργασία μεταξύ εγχώριων και ξένων επιχειρήσεων είναι 

ευπρόσδεκτη. Έτσι, η επιχείρηση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το χρηματοοικονομικό και 

πολιτικό περιβάλλον της ξένης χώρας είναι προσοδοφόρο (π.χ. οικονομική και πολιτική 

σταθερότητα) για την επέκταση των δραστηριοτήτων της. Στο σημείο αυτό, πρέπει να 

επισημανθεί πως η ανάληψη μιας Άμεσης Ξένης Επένδυσης θεμελιώνει μεγάλη δέσμευση της 

επιχείρησης με την αγορά-στόχο, καθώς το χρονικό διάστημα αποπληρωμής της επένδυσης 

είναι μεγάλο. Σε πιο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η αυξημένη δέσμευση πόρων της μητρικής, 

ιδιαίτερα στα πρώιμα στάδια του εγχειρήματος, αποτελεί για πολλές επιχειρήσεις 

απαγορευτικό παράγοντα για την ανάληψη ΑΞΕ.  

Με βάση το κίνητρο της επιχείρησης και στα πλαίσια του εκλεκτικού υποδείγματος οι 

ΑΞΕ διακρίνονται σε: 

  ΑΞΕ προς αναζήτηση πλουτοπαραγωγικών πόρων (resource seeking). Ορισμένες 

επιχειρήσεις προβαίνουν σε ΑΞΕ με απώτερο σκοπό την εκμετάλλευση πόρων που 

βρίσκονται σε σχετική αφθονία, μικρότερο κόστος, καλύτερη ποιότητα σε ορισμένες χώρες. 

Οι αναζητούντες πόροι αναφέρονται τόσο σε πρώτες ύλες, όσο και σε (ανειδίκευτο ή μερικά 
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ειδικευμένο) εργατικό δυναμικό. Τα τελευταία χρόνια, το κριτήριο αυτό της ανάληψης ΑΞΕ 

έχει χάσει σε σημασία. 

  ΑΞΕ προς αναζήτηση αγορών (market seeking). Η επενδύουσα επιχείρηση ενδιαφέρεται να 

διεισδύσει σε μια αγορά ή/και σε γειτονικές αυτής αγορές, με στόχο την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των εκεί γεωγραφικά συγκεντρωμένων σημαντικών πελατών της, τη μείωση 

του κόστους μεταφοράς και την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. Βαρύνουσα σημασία έχει 

και το μέγεθος της αγοράς-στόχου.  

  ΑΞΕ προς αναζήτηση αποδοτικότητας (efficiency seeking). Πρόκειται για πολυεθνικές 

επιχειρήσεις που έχοντας κατοχυρώσει τους απαραίτητους πόρους και τη θέση τους στις 

τοπικές αγορές, αναζητούν μία μέθοδο καλύτερης οργάνωσης των δραστηριοτήτων τους. 

  ΑΞΕ προς αναζήτηση στρατηγικών πόρων ή ικανοτήτων (strategic asset seeking). Συνήθως 

πρόκειται για επιχειρήσεις που εισέρχονται για πρώτη φορά σε ξένη αγορά και στοχεύουν 

στη διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω της εξαγοράς πόρων και 

ικανοτήτων άλλων επιχειρήσεων. Η απόφαση μιας επιχείρησης να προβεί σε ΑΞΕ είναι 

στοιχείο έρευνας και σύγκρισης των επενδυτικών της επιλογών και της αναμενόμενης 

απόδοσης της επένδυσης, αποφυγής της εγχώριας αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και των 

στρατηγικών της στόχων και προτεραιοτήτων. Πέρα από την απόφαση ανάληψης ή μη της 

άμεσης επένδυσης στο εξωτερικό, η επιχείρηση καλείται να αποφασίσει και ως προς τον τύπο 

της ΑΞΕ που θα εφαρμόσει. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις μπορούν να υλοποιηθούν με εξαγορά 

ήδη υπάρχουσας επιχείρησης στη νέα χώρα ή με τη δημιουργία εξ ολοκλήρου νέας επιχείρησης, 

και να έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:  

 Θυγατρική αποκλειστικής ή πλήρους ιδιοκτησίας 

 Κοινοπραξία 

 Στρατηγικές συμμαχίες 

4.3.2.1.1 Θυγατρική Πλήρους Ιδιοκτησίας (Wholly Owned Subsidiary) 

 

Η θυγατρική πλήρους ή αποκλειστικής ιδιοκτησίας είναι μια νέα επιχείρηση ιδρυθείσα 

(αποκλειστικά) από τη μητρική σε μια ξένη αγορά. Η θυγατρική μπορεί να αναφέρεται σε μια 

εξ’ολοκλήρου καινούρια επιχείρηση (Greenfield investment) ή σε μια προϋπάρχουσα 

εξαγορασθείσα τοπική επιχείρηση (acquisition).  
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Η μητρική επιχείρηση διατηρεί τον πλήρη έλεγχο της θυγατρικής (η θυγατρική 

πλήρους ιδιοκτησίας είναι ειδική περίπτωση θυγατρικής, της οποίας η μητρική κατέχει το 

100% των μετοχών και συνεπώς έχει τον απόλυτο έλεγχο του ΔΣ της θυγατρικής. Ωστόσο, η 

θυγατρική διατηρεί τη νομική της αυτοτέλεια –γεγονός που τη διαφοροποιεί από το 

υποκατάστημα), στοιχείο συχνά καθοριστικής σημασίας για την απόφαση της μητρικής 

μεταξύ των μεθόδων διείσδυσης στην παγκόσμια αγορά ή διεθνούς επέκτασής της. Έτσι, όχι 

μόνο αποκομίζει τα συνολικά κέρδη της θυγατρικής (Χατζηδημητρίου Ι.Α., 2003) 

αποτελώντας την πλέον επικερδή μορφή διεθνούς δραστηριοποίησης, αλλά αποκτά και 

αυξημένες πιθανότητες επίτευξης οικονομιών κλίμακας. Η θυγατρική στην προσπάθεια να 

προσαρμοστεί στην τοπική αγορά, ενδέχεται να διαφοροποιήσει το προϊόν της, προσφέροντας 

στη μητρική ένα επεκτατικό προβάδισμα έναντι των εγχώριων ανταγωνιστών της στην 

πορεία κατάκτησης ξένων αγορών. 

 

Η εν λόγω μορφή διεθνούς επέκτασης είναι πολυδάπανη και ιδιαίτερα χρονοβόρα, 

καθώς είτε απαιτείται η ίδρυση μιας εξ’ολοκλήρου νέας επιχείρησης είτε η προσαρμογή μιας 

υπάρχουσας στις διαδικασίες και τους στόχους της εξαγοράστριας, μητρικής επιχείρησης, η 

οποία επιβαρύνεται με το συνολικό κόστος και τον κίνδυνο του εγχειρήματος. Ωστόσο, εάν η 

τεχνολογία αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της επιχείρησης ή το σημείο αιχμής για την 

επιλογή του τόπου εγκατάστασης της θυγατρικής, τότε η συγκεκριμένη πρακτική ενδείκνυται 

για τη διεθνοποίηση της επιχείρησης (Παπαδάκης Μ.Β., 2007). Η είσοδος στη νέα αγορά 

μπορεί να γίνει μέσω συγχωνεύσεων ή εξαγορών ή με την ίδρυση εξ αρχής μιας νέας 

οντότητας. 

Α)  Εξ’ολοκλήρου καινούρια επιχείρηση (Greenfield investment) 

 

Η δημιουργία εξ’ ολοκλήρου καινούριας επιχείρησης αναφέρεται σε μια επένδυση της 

επιχείρησης για τη δημιουργία μιας νέας θυγατρικής, από το στάδιο της εγκατάστασης έως 

την πλήρη λειτουργία της. Η μητρική επιχείρηση δεν πληρώνει ήδη κεφαλαιοποιημένη αξία 

για την ονομασία και τα περιουσιακά στοιχεία της θυγατρικής, καθώς πρόκειται για μία εξ’ 

ολοκλήρου νέα επιχειρησιακή μονάδα –ως εκ τούτου πήρε και το αντίστοιχο όνομα. Η εν 

λόγω επένδυση αποσκοπεί συνήθως στην αναζήτηση νέων αγορών, ενώ μελλοντικά μπορεί 

να στραφεί και στην αναζήτηση αποδοτικότητας. Όπως είναι κατανοητό, η συγκεκριμένη 

επένδυση ενέχει για πολλές επιχειρήσεις απαγορευτικό κόστος (ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια 

της επένδυσης), την καταβολή του οποίου δεν μπορεί να αναστείλει ακόμη και εάν 
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αποφασίσει να διακόψει τη δραστηριότητα της θυγατρικής. Εκτός αυτού, η εν λόγω πρακτική 

ενέχει μεγάλο κίνδυνο για τη μητρική, καθώς πορεύεται μόνη σε μία τελείως καινούρια 

αγορά.  

Β) Εξαγορά (Acquisitions) 

 

Μια ακόμη προχωρημένη μη εξαγωγικού τύπου μορφή διεθνοποίησης είναι οι 

εξαγορές (acquisitions) οι οποίες προσφέρουν την πιο άμεση και γρήγορη είσοδο στις 

διεθνείς αγορές. (Παπαδάκης, 2002). Η εξαγορά, μερική ή ολική, μιας υπάρχουσας 

επιχείρησης αποτελεί έναν λιγότερο χρονοβόρο και ευκολότερο τρόπο για την παραγωγική 

διαδικασία στο εξωτερικό, καθώς, εκτός του χώρου και των μηχανημάτων παραγωγής, η 

επιχείρηση που επενδύει, αποκτά την τεχνογνωσία και τις επαφές της επιχείρησης που 

εξαγοράζεται. 

Η μέθοδος της εξαγοράς αποτελεί την ταχύτερη μέθοδο εισόδου σε μια ξένη αγορά, 

καθώς η εξαγοράζουσα επιχείρηση δραστηριοποιείται, συνήθως, ήδη στον κλάδο της 

εξαγοράστριας επιχείρησης. Επομένως, δεν απαιτούνται σημαντικές κεφαλαιακές επενδύσεις 

για τη λειτουργία της εξαγορασθείσας επιχείρησης υπό τη νέα διεύθυνση. Mέσω της 

εξαγοράς μιας υφιστάμενης στην αγορά-στόχο μονάδας, η νεοεισερχόμενη επιχείρηση 

αναλαμβάνει όλες τις πρακτικές της, τα ήδη υπάρχοντα δίκτυα διανομής, τη γνώση της 

τοπικής αγοράς, την προσήλωση των καταναλωτών στη μάρκα (brand loyalty). Τέλος, η 

εξαγοράστρια επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί από οικονομίες κλίμακας και από την 

αύξηση του μεριδίου της παγκόσμιας αγοράς, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη διαμόρφωση 

και εφαρμογή των στρατηγικών της σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Οι εξαγορές (συγχωνεύσεις) ανάλογα με το είδος τους διακρίνονται σε 

o κάθετες όταν μεταξύ τους υπάρχει σχέση πελάτη- προμηθευτή και σκοπός είναι η 

μείωση του κόστους παραγωγής  

o οριζόντιες όταν οι δύο επιχειρήσεις παράγουν τα ίδια προϊόντα και  

o συμπληρωματικές όταν οι δραστηριότητές τους είναι αλληλοσυγκρουόμενες, 

όταν δεν υφίσταται σχέση μεταξύ εξαγοράζοντα και εξαγοραζόμενου  

και ανάλογα με τη διαδικασία διεκπεραίωσής τους  

o σε φιλικές όταν και οι δύο μεριές συμφωνούν για την εξαγορά και  

o εχθρικές όταν η διοίκηση της επιχείρησης στόχου δεν εγκρίνει την εξαγορά 
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Συνεπώς, υπάρχουν διάφορες κατηγοριοποιήσεις των εξαγορών (συγχωνεύσεων), ωστόσο 

εδώ θα αναφερθούμε σε δύο ειδικές περιπτώσεις: 

 

 Δανεισμός για εξαγορά (Leverage buy out): Μια επιχείρηση δανείζεται κεφάλαια 

από ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό με σκοπό τη διενέργεια εξαγορών ή/και 

συγχωνεύσεων κυρίως μεγαλύτερων από αυτήν επιχειρήσεων. Θεωρείται ένας από 

τους πλέον επιθετικούς τρόπους εξαγοράς και ενέχει υψηλό κίνδυνο, λόγω των 

κυμαινόμενων επιτοκίων. Συνεπώς, η πρακτική αυτή πρέπει να ακολουθείται από 

ώριμες σχετικά επιχειρήσεις με προβλέψιμες ταμειακές ροές και όχι από 

νεοσυλληφθείσες επιχειρήσεις που ενέχουν υψηλό επίπεδο κινδύνου. 

 

 Εξαγορά από τη διοίκηση (Management buy-out, MBO). Η εξαγορά από τη 

διοίκηση αναφέρεται στην αγορά τμήματος ή ολόκληρου του μετοχικού κεφαλαίου 

μιας επιχείρησης από το διοικητικό προσωπικό της.  

Γ) Συγχώνευση 

 

Ακόμη μια προχωρημένη μη εξαγωγικού τύπου μορφή διεθνοποίησης αποτελεί η 

συγχώνευση. Με τον όρο συγχώνευση εννοούμε εκείνη την οικονομική πράξη με την οποία 

δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις λύονται, με σκοπό το σχηματισμό μίας μεγαλύτερης και 

ισχυρότερης οικονομικής μονάδας. Οι λυόμενες επιχειρήσεις δεν τίθενται σε εκκαθάριση, 

επειδή η περιουσία τους δεν διανέμεται στους ιδιοκτήτες τους, αλλά μεταβιβάζεται στην  

προκύπτουσα από την συγχώνευση επιχείρηση. 

4.3.2.1.2 Κοινοπραξία (Joint Venture) 

 

Ως κοινοπραξία ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις (της 

ίδιας ή διαφορετικών εθνικοτήτων) συνάπτουν συμφωνία σύστασης νέας επιχείρησης με 

σκοπό την από κοινού παραγωγή προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών διατηρώντας τις αρχικές 

τους επιχειρήσεις και δραστηριότητες. Όλες οι συμβαλλόμενες επιχειρήσεις, συμμετέχουν με 

διαφορετικό ενδεχομένως ποσοστό, στην ιδιοκτησία και τον έλεγχο της νέας επιχείρησης, τη 

διοίκηση , τους κινδύνους και τις αποδόσεις του νεοσχηματισμένου  νομικού προσώπου. 

Πρόκειται για μια συμμαχία, στην οποία οι εταίροι συνεισφέρουν εισροές, που 

συνήθως συνθέτουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, και μοιράζονται, όχι απαραίτητα σε 
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ίση βάση, τα περιουσιακά στοιχεία (Παπαδάκης Μ.Β , 2007). Είναι, δηλαδή, η σύμπραξη 

διαφορετικών δυνάμεων για την επίτευξη ενός κοινού στόχου σε μια αγορά-στόχο, που 

πιθανότατα να είναι άγνωστη στα εμπλεκόμενα μέρη της συμφωνίας. Η κοινοπραξία αποτελεί 

αποτελεσματική μέθοδο μερισμού του κινδύνου της επένδυσης μεταξύ των εταίρων και 

συμβάλλει στη δημιουργία νέων, πιο ανταγωνιστικών προϊόντων που έχουν υψηλές 

δυνατότητες να κατακτήσουν τη τοπική ή ακόμα και τη διεθνή αγορά, δημιουργώντας 

οικονομίες κλίμακας για τους εταίρους. Παράλληλα, προσφέρει μία αποτελεσματική μέθοδο 

καταστολής του ανταγωνισμού μεταξύ των εταίρων και διεισδύει  σε νέες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες και γεωγραφικές περιοχές.  

Η επιχείρηση πιστεύει πως θα κερδίσει από τους εταίρους της σε γνώσεις, ικανότητες 

και τεχνολογία. Όταν μάλιστα η κοινοπραξία διενεργείται στη χώρα εγκατάστασης ενός εκ 

των συμβαλλομένων, τότε υπάρχουν αυξημένα οφέλη για τη ξένη επιχείρηση. Πρώτα απ’ όλα 

ξεπερνά τα εμπόδια εισόδου της αγοράς-στόχου (π.χ. εάν η κυβέρνηση επιτρέπει τη 

διενέργεια επενδύσεων μόνο με τη συμμετοχή τουλάχιστον ενός εγχώριου επενδυτή), 

καλύπτει τα κενά και ελλείμματα αναφορικά με τις γνώσεις της αγοράς, επωφελείται από τη 

φήμη του τοπικού εταίρου –για το λόγο αυτό προτιμώνται εταίροι με κατάλληλες 

διασυνδέσεις, καταξιωμένοι στην τοπική αγορά- και αποκομίζεισυνολικά αυξημένα κέρδη. 

Όπως κάθε άμεση ξένη επένδυση, έτσι και η κοινοπραξία ενέχει τους κινδύνους της. 

Αρχικά, ανακύπτουν προβλήματα σχετικά με τον ακριβή καθορισμό της κεφαλαιακής 

συνεισφοράς, του ελέγχου και της συμμετοχής στα κέρδη της κοινοπρακτικής επιχείρησης. Ο 

περιορισμένος έλεγχος που ασκεί η επιχείρηση πάνω στη νέα μονάδα, συνεπάγεται τη μη 

εναρμόνιση των πρακτικών της τελευταίας με τους στρατηγικούς στόχους της πρώτης. 

Παράλληλα, η ασυμμετρία των στρατηγικών προσανατολισμών των εταίρων οδηγεί συχνά σε 

συγκρούσεις, που μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και στη λύση της συμφωνίας. Συνεπώς, η 

απόφαση για κοινοπραξία πρέπει να επέλθει μετά από σημαντική εξέταση του κόστους-

οφέλους της επιχείρησης από την ανάληψη της εν λόγω δράσης και μόνο εάν πιστεύει πως 

δεν έχει τη δυνατότητα να προβεί σε μια πλήρως επιτυχημένη επένδυση με ίδια μέσα. 

4.3.2.1.3 Στρατηγική Συμμαχία (Strategic Αlliance) 

 

Στρατηγική συμμαχία είναι μια συμφωνία συνεργασίας μεταξύ δύο ή περισσότερων 

ανεξάρτητων επιχειρήσεων, οι οποίες υιοθετούν μια προοπτική αμοιβαίου οφέλους και 

συνεισφέρουν τους απαραίτητους κεφαλαιακούς ή άλλους πόρους για την επιτυχία της. 
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Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα είδος κοινοπραξίας με πιο μακροπρόθεσμο και στρατηγικό 

χαρακτήρα. Η κοινή ιδιοκτησία, που θεμελιώνουν οι στρατηγικές συμμαχίες, μπορούν να 

αφορούν κοινούς παραγωγικούς και χρηματοδοτικούς πόρους, ανταλλαγή μετοχών ή ακόμη 

και αμοιβαία ιδιοκτησία. 

Οι στρατηγικές συμμαχίες αποτελούν έναν αποτελεσματικό τρόπο επιμερισμού του κόστους 

και του κινδύνου ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη. Το γεγονός αυτό επιτρέπει στις 

συμμετέχουσες στη συμμαχία επιχειρήσεις να αναλάβουν μεγάλες σε παραγωγική 

δυναμικότητα επενδύσεις, αυξάνοντας την αγοραία δύναμή τους, (Χαζάκης Κ., 2003),  και να 

επιτύχουν, έτσι, οικονομίες κλίμακας. Παράλληλα, εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε πόρους 

και θεμελιώδεις ικανότητες (π.χ. τεχνογνωσία, εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες) που 

τους εκλείπουν. Έτσι, όχι μόνο θα επιτύχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των 

ανταγωνιστών τους, αλλά θα τους τρέψουν και σε άδοξες μεθόδους φυγής, που μπορούν να 

αποβούν μοιραίες για την επιβίωσή τους. Τέλος, οι ξένες επιχειρήσεις μπορούν να 

επωφεληθούν από τη σύναψη συμφωνιών με επιχειρήσεις της εθνικότητας της στοχούμενης 

αγοράς, αναφορικά με τις γνώσεις των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της αγοράς 

και των τοπικών καταναλωτών.  

Παρά τα ισχυρά κίνητρα για τη σύναψη στρατηγικών συμφωνιών και τα αυξημένα 

κέρδη που επιφυλάσσει στους εταίρους, ο κίνδυνος διάλυσής της ελλοχεύει σε κάθε χρονική 

στιγμή. Ο δημοφιλέστερος τρόπος λήξης μιας στρατηγικής συμφωνίας είναι η μη επίτευξη 

των στρατηγικών στόχων, που τα συμβαλλόμενα μέρη επεδίωκαν με τη σύναψή της. 

Πρόκειται, δηλαδή, για μη προγραμματισμένη μορφή διάλυσης, που ανέκυψε λόγω 

προβλημάτων ή διαφωνιών μεταξύ των συμμάχων ή απλά λόγω μη αποτελεσματικότητας ή 

αποδοτικότητας της συμμαχίας. Συχνά, η διάλυση στρατηγικών συμμαχιών οφείλεται σε 

στενότητα οικονομικών πόρων ενός εκ των εταίρων, ο οποίος ακολούθως αναγκάζεται να 

εξέλθει της συμμαχίας.  

4.3.2.2 Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου (Foreign Portfolio Equity Investment) 

 

Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου ανήκουν στις βραχυχρόνιες επενδύσεις αγοράς πακέτων 

μετοχών από τις επιχειρήσεις, με σκοπό τη μεγέθυνση του μετοχικού τους κεφαλαίου και την 

αύξηση της περιουσιακής τους κατάστασης/καθαρής τους θέσης. Η αγορά των μετοχών 

άλλων επιχειρήσεων δε συνδέεται με την απόκτηση ελέγχου επί της διοίκησής τους, πρακτική 
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που εκπίπτει της επενδυτικής δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων. Το χαρτοφυλάκιο μπορεί 

να συντίθεται από αμέτρητα είδη αξιόγραφων, που ορίζουν το μέγεθος και τη μορφή του.  

Τα χαρτοφυλάκια διακρίνονται με βάση τη σταθερότητα, το βαθμό επενδυτικού 

κινδύνου και την απόδοσή τους. Τα πιο αποδοτικά χαρτοφυλάκια, αυτά που περιέχουν 

αξιόγραφα «μεταβλητής» απόδοσης, συντίθενται από τίτλους που παρουσιάζουν τη 

μικρότερη σταθερότητα και το μεγαλύτερο βαθμό κινδύνου (π.χ. μετοχές, παράγωγα). 

Αντίστοιχα, τα λιγότερο αποδοτικά χαρτοφυλάκια, περιέχουν τίτλους υψηλής σταθερότητας 

και ελάχιστου κινδύνου, τα γνωστά αξιόγραφα «σταθερής» απόδοσης (π.χ. κρατικά ομόλογα, 

ομολογίες, έντοκα γραμμάτια). Οι λόγοι επιλογής των επενδύσεων χαρτοφυλακίου έναντι 

άλλων εναλλακτικών – η γνωστή θεωρία χαρτοφυλακίου - βρίσκονται κυρίως στις αρχές της 

μεγιστοποίησης της απόδοσης των επενδυμένων κεφαλαίων και ελαχιστοποίησης του 

επενδυτικού κινδύνου.  

Η πρώτη αρχή αναφέρεται στην επιδίωξη του επενδυτή για αγορά αξιόγραφων που 

αποφέρουν μέγιστες αποδόσεις, ενώ η δεύτερη στην προτίμησή του έναντι ακίνδυνων 

αξιόγραφων. Διευκρινίζεται ότι, «οι επενδυτικές αποφάσεις στηρίζονται στην αναμενόμενη 

απόδοση και όχι στην τελική θέση περιουσίας του επενδυτή». Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου 

αποτελούν κοινή πρακτική της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων διεθνώς, καθώς αποτελούν μία 

από τις κυριότερες πηγές εισοδήματος – είναι, ίσως, η γρηγορότερη μέθοδος πρόσβασης σε 

χρηματικούς πόρους - και βασικό μοχλό ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Ωστόσο, όπως 

υποστηρίχθηκε προηγουμένως, η αυξημένη απόδοσή τους οφείλεται στα υψηλά επίπεδα 

κινδύνου –αποτέλεσμα της αβεβαιότητας- που συνδέονται με την ανάληψη μιας τέτοιας 

επένδυσης. Βέβαια, ο κίνδυνος αυτός δεν είναι αρκετός για την αποφυγή ή αποστροφή των 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου. 

 



46 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ο
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

Σύμφωνα με το λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη  <<κίνδυνος είναι 

το αρνητικό ενδεχόμενο, η πιθανότητα να συμβεί κάτι κακό>>. Με αυτή του την έννοια ο 

κίνδυνος συνοδεύει τον άνθρωπο από την αρχή της ύπαρξής του. 

Το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται μία επιχείρηση, είτε εγχώριο είτε διεθνές, 

μεταβάλλεται συνεχώς με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να είναι αναγκασμένες να 

προσαρμόζονται συνεχώς στις νέες καταστάσεις που επικρατούν. Πολλές φορές οι αλλαγές 

αυτές είναι απρόβλεπτες και κατά κανόνα ζημιογόνες, με αποτέλεσμα να απειλείται η 

κερδοφορία και κατ’ επέκταση η βιωσιμότητα της επιχείρησης. Συνεπώς, όλες οι 

επιχειρήσεις, ανεξάρτητα του κλάδου που ανήκουν, αντιμετωπίζουν κινδύνους τους οποίους 

και πρέπει να αντιμετωπίσουν. Ο κίνδυνος επηρεάζει σχεδόν όλο το σύνολο των 

δραστηριοτήτων των οικονομικών μονάδων, καθώς κρύβεται σε όλες εκείνες τις ενέργειες 

της επιχείρησης και δεν είναι δυνατό να προβλέψουμε με βεβαιότητα το αποτέλεσμα μιας 

επενδυτικής κίνησης. Συνεπώς, κάθε επιχείρηση είναι  αναγκασμένη να κάνει τις απαραίτητες 

προβλέψεις για το που θα οδηγηθεί η οικονομία και ειδικότερα ο κλάδος στον οποίο ανήκει 

ώστε να πάρει δύσκολες αποφάσεις στρατηγικής και αναλόγως να καθορίσει τους στόχους 

της καθώς και τους προϋπολογισμούς της. Όταν όμως κυριαρχεί αβεβαιότητα, οι κίνδυνοι 

που δημιουργούνται από τις λανθασμένες εκτιμήσεις που κάνουμε, διογκώνονται και πολύ 

συχνά γίνονται αβάστακτοι για την εκάστοτε παραγωγική μονάδα. Συγκεκριμένα, όλες οι 

ενεργές επιχειρήσεις είναι εκτεθειμένες σε τρία είδη κινδύνων: 

i. επιχειρηματικοί κίνδυνοι 

ii. στρατηγικοί κίνδυνοι 

iii. χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι 
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Οι Επιχειρηματικοί κίνδυνοι αναλαμβάνονται από μια επιχειρηματική μονάδα στην 

προσπάθειά της να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της 

και να αυξήσει τα κέρδη και την αξία της. Οι κίνδυνοι αυτοί προέρχονται από την αγορά στην 

οποία μια επιχείρηση δραστηριοποιείται (πχ. Τεχνολογικές εξελίξεις, σχεδιασμός προϊόντων)                             

Οι  Στρατηγικοί κίνδυνοι προέρχονται από σημαντικές αλλαγές στην οικονομία και 

στο πολιτικό περιβάλλον της χώρας. Σε αυτό το σημείο αξίζει να επισημανθεί ότι η πολιτική 

αστάθεια που επικρατεί στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, έχουν 

οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις στην αδράνεια και κατ’ επέκταση στην πτώχευση. Η 

αντιστάθμιση αυτού του κινδύνου είναι δύσκολη διαδικασία και μπορεί να επιχειρηθεί μέσω 

της διασποράς του κινδύνου σε διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και σε 

διαφορετικές χώρες. 

Οι Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι (financial risk): Πρόκειται για τους κινδύνους που 

προκύπτουν από χρηματοοικονομικές συναλλαγές και προέρχονται κυρίως από τη 

χρήση δανειακών κεφαλαίων από την εταιρία.  Όσο αυξάνονται τα ξένα προς τα ιδία 

κεφάλαια  τόσο περισσότερο εκτίθεται η επιχείρηση στον χρηματοοικονομικό κίνδυνο. 

Δηλαδή, οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σχετίζονται με τις απώλειες στις αγορές χρήματος 

και κεφαλαίου. Οι διακυμάνσεις σε μεταβλητές όπως τα επιτόκια και οι συναλλαγματικές 

ισοτιμίες δημιουργούν σημαντικούς κινδύνους για τις περισσότερες εταιρείες. Η κατανόηση 

των διαφόρων κινδύνων είναι απαραίτητη για τη διαχείριση της αβεβαιότητας και η 

διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων είναι πλέον θεμελιώδους σημασίας για την 

επιβίωση κάθε επιχειρηματικής οντότητας. Συνεπώς, οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι 

διακρίνονται σε:  

 Κίνδυνοι που προκύπτουν από την έκθεση της επιχείρησης σε μεταβολές της αγοράς, 

όπως σε επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες και τιμές αγαθών (πληθωρισμός).  

 Κίνδυνοι που προκύπτουν από συναλλαγές της επιχείρησης με άλλες επιχειρήσεις ή 

πελάτες (πιστωτικός). Για παράδειγμα, ο πιστωτικός κίνδυνος που προκύπτει όταν ο 

αντισυμβαλλόμενος δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.  

 Κίνδυνοι που προκύπτουν από εσωτερικές δραστηριότητες ή αποτυχίες του 

προσωπικού. 

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι η κάθε επιχείρηση πρέπει να γνωρίζει το μέγεθος του 

ρίσκου που αναλαμβάνει, τι μπορεί να πάει στραβά, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και το 

κόστος της ζημίας, καθώς και πως να τα παρακολουθεί αυτά και να τα αντισταθμίζει. Η 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
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μελέτη και κατανόηση των διαφόρων κινδύνων είναι απαραίτητη για την σωστή διαχείριση 

της αβεβαιότητας καθώς επίσης και η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων είναι 

μέγιστης σημασίας για την πορεία και την επιβίωση της κάθε επιχειρηματικής οντότητας. 

Προκειμένου να γίνει πιο κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς και των 

γενικότερων παραγόντων που επηρεάζουν την αξία της επιχείρησης γίνεται η παρακάτω 

παράθεση και ανάλυση των διαφόρων χρηματοοικονομικών κινδύνων. 

5.2 Κυριότερες Μορφές Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 

 

Οι κυριότερες μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων είναι αυτές που προκύπτουν από 

μεταβολές σε βασικά χρηματοοικονομικά μεγέθη όπως είναι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, 

τα επιτόκια και οι μεταβολές στις τιμές αγαθών. Οι κυριότεροι κίνδυνοι της αγοράς που 

αντιμετωπίζει μία επιχείρηση είναι οι εξής:  

 Κίνδυνος Αγοράς: Πρόκειται για τον κίνδυνο υποχώρησης του επιπέδου των τιμών 

της αγοράς συνολικά ή ορισμένης κατηγορίας στοιχείων του ενεργητικού του 

εκάστοτε επενδυτικού προϊόντος. Η μεταβολή στις τιμές μπορεί ενδεικτικά να αφορά 

την μεταβολή στις τιμές των προϊόντων στα οποία έχει γίνει η επένδυση ή στις τιμές 

των εμπορευμάτων καθώς και την αυξομείωση των επιτοκίων. 

Οι πιο συχνοί παράγοντες κινδύνου της αγοράς είναι οι εξής:                              

- Κίνδυνος μετοχών: ο κίνδυνος να μεταβληθούν οι τιμές των μετοχών συνεπεία 

διαφόρων παραγόντων, όπως η φημολογία για επικειμένη πτώχευση της επιχείρησης, 

γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την εκπλήρωση υποχρεώσεων των 

χρηματοπιστωτικών φορέων.                                                    

 - Κίνδυνος επιτοκίου: ο κίνδυνος που προέρχεται από μία μη αναμενόμενη μεταβολή 

των επιτοκίων. Οι μεγάλες μεταβολές των επιτοκίων αφήνουν τις δανειζόμενες 

επιχειρήσεις εκτεθειμένες στον κίνδυνο των επιτοκίων μέσω του κόστους κεφαλαίου. 

Για παράδειγμα, εάν μία επιχείρηση δανείζεται με κυμαινόμενο επιτόκιο είναι 

εκτεθειμένη στον κίνδυνο αύξησης των επιτοκίων, η οποία θα έχει σαν συνέπεια την 

αύξηση του κόστους κεφαλαίου. Αντίθετα, από τη πλευρά του δανειστή, μία μείωση 

των επιτοκίων θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων από τους τόκους. Κατά 
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συνέπεια, όσο περισσότερο διαρκεί η επένδυση, τόσο περισσότερη είναι εκτεθειμένη 

στον κίνδυνο επιτοκίων                                                                                                 

- Συναλλαγματικός κίνδυνος: δηλαδή ο κίνδυνος της μη αναμενόμενης μεταβολής των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών διαδραματίζει η προσφορά και η ζήτηση συναλλάγματος. 

Για μία επιχείρηση με εξαγωγικό χαρακτήρα η μη αναμενόμενη μεταβολή του 

συναλλάγματος μπορεί είτε να ωφελήσει είτε να ζημιώσει αρκετά μια επιχείρηση. 

Υποτίμηση του εγχωρίου νομίσματος ή αντίστοιχη ανατίμηση του ξένου νομίσματος 

πραγματοποιείται όταν απαιτούνται περισσότερες μονάδες του εγχωρίου νομίσματος 

για την ανταλλαγή του με μία ξένη νομισματική μονάδα με αποτέλεσμα η τιμή του 

συναλλάγματος να αυξάνεται. Συνεπώς, με την τωρινή πολιτική αστάθεια που υπάρχει 

στην Ελλάδα, εάν η Ελλάδα υιοθετούσε την δραχμή ως εθνικό της νόμισμα με 

ταυτόχρονη υποτίμηση της δραχμής έναντι του ευρώ (άρα άνοδος της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας) η εξαγωγική επιχείρηση  που έχει ως έδρα της την 

Ελλάδα και εξάγει στην Ευρώπη, θα είχε σημαντικό όφελος. Αυτό θα συνέβαινε 

καθώς οι Ελληνικές επιχειρήσεις θα θεωρούνταν πολύ φτηνές σε σχέση με τις 

υπόλοιπες μονάδες στις χώρες της Ευρωζώνης, αλλά ακόμη και σε σύγκριση με τις 

επιχειρήσεις στην Κίνα ,καθώς χρησιμοποιούν ως νόμισμα συναλλαγής το δολάριο 

(ανατιμημένο νόμισμα σε σχέση με το Ευρώ).  Σε αντίστοιχη μείωση  της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας  ζημία.     

 

 Πέρα όμως από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε ένα διεθνές περιβάλλον 

συναλλαγών, εκτεθειμένες στο συναλλαγματικό κίνδυνο είναι και οι επιχειρήσεις οι 

οποίες δραστηριοποιούνται, αποκλειστικά, στην εγχώρια αγορά. Εταιρείες χωρίς ξένα 

περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και καμία συμμετοχή σε διεθνές εμπόριο 

μπορούν, επίσης, να είναι εκτεθειμένες στο συναλλαγματικό κίνδυνο. Η 

μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών μπορεί να επηρεάσει την 

ανταγωνιστικότητα μίας επιχείρησης στην εγχώρια αγορά και συνεπώς την 

κερδοφορία της. Για παράδειγμα, ένα φθηνό Λέβα σε σύγκριση με το Ευρώ σημαίνει 

μικρότερο κόστος για τη παραγωγή προϊόντων στην Βουλγαρία, συνεπώς μια πολύ 

καλή κίνηση να παραχθούν προϊόντα στην Βουλγαρία και να εξαχθούν στην Ελλάδα. 

Η κίνηση αυτή έχει ως συνέπεια οι αντίστοιχοι Έλληνες κατασκευαστές να χάσουν 

ένα μερίδιο αγοράς από τους Βούλγαρους ανταγωνιστές τους     
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- Κίνδυνος εμπορευμάτων: Αφορά τον κίνδυνο μεταβολής των τιμών των 

εμπορευμάτων. Στον κίνδυνο αυτό είναι εκτεθειμένες επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν 

ή διαπραγματεύονται τέτοια αγαθά. Τα αγαθά αυτά διαπραγματεύονται σε 

οργανωμένες προθεσμιακές αγορές και είναι κυρίως μέταλλα, γεωργικά αγαθά και 

ενέργεια. Ο κίνδυνος από διακυμάνσεις στις τιμές αγαθών επηρεάζει τους 

καταναλωτές, καθώς επίσης και τις επιχειρήσεις που τα χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη. 

Εάν η τιμή ενός αγαθού αυξηθεί, το κόστος απόκτησης θα αυξηθεί με συνέπεια να 

μειωθεί το κέρδος. Αντίθετα, με τη μείωση των τιμών επηρεάζονται αρνητικά οι 

παραγωγοί καθώς μειώνονται τα έσοδά τους 

 Κίνδυνος Ρευστότητας: O κίνδυνος ρευστότητας προκαλείται από τυχόν έλλειψη 

ρευστότητας στην αγορά ως προς ένα ή και περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα. 

Πρόκειται για τον κίνδυνο που δημιουργείται από την αδυναμία ρευστοποίησης 

στοιχείων του ενεργητικού της επένδυσης έγκαιρα και σε μία εύλογη τιμή, µε 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται απώλειες για τον επενδυτή λόγω των διακυμάνσεων 

των τιμών κατά το διάστημα που μεσολαβεί από τη λήψη της εντολής του έως την 

εκτέλεσή της. 

 Πιστωτικοί Κίνδυνοι: αφορούν σε πιθανές απώλειες λόγω της αδυναμίας του 

αντισυμβαλλόμενου μέρους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 

κάποια οικονομική σύμβαση σε κάποιο ορισμένο χρονικό διάστημα. Ως αποτέλεσμα 

της αθέτησης της συμφωνίας πληρωμής είναι η έκθεση της επιχείρησης/ 

αντισυμβαλλόμενου σε ένα περιβάλλον άκρως αρνητικό για την εικόνα της/του. Για 

παράδειγμα ο πιστωτικός κίνδυνος μειώνεται σε περιόδους οικονομικής άνθησης, ενώ 

σε περιόδους ύφεσης ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα αυξημένος. 

 Λειτουργικοί Κίνδυνοι: αφορούν σε πιθανές απώλειες λόγω ανεπαρκών συστημάτων 

διαχείρισης των μονάδων της επιχείρησης καθώς και αποτυχιών της διοίκησης να 

στελεχώσει σωστά την επιχείρηση. Παράλληλα, ο λειτουργικός κίνδυνος προκαλείται 

και από τις ελλιπείς διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου όπως επίσης και από τυχόν 

περίπτωση απάτης ή ακόμη και ανθρώπινου σφάλματος. 
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5.3 Είδη Στρατηγικών Κινδύνων 

 

 Νομικοί κίνδυνοι: αφορούν στην αμφισβήτηση της ισχύος κάποιων όρων ή του 

συνόλου των όρων των συμβάσεων που έχουν υπογραφτεί μεταξύ δύο επιχειρήσεων. 

Κυρίως εννοούμε την αμφισβήτηση της δυνατότητας, βάσει του νομοθετικού 

πλαισίου, ενός εκ των συμβαλλομένων να υπογράψει τη σύμβαση. Ειδικότερα στην 

περίπτωση των εξαγωγικών μονάδων θα πρέπει να υπάρχει λεπτομερής ενημέρωση 

των όρων σύμβασης μεταξύ των επιχειρήσεων καθώς σε κάθε χώρα ισχύει 

διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο.  

 Ο Κίνδυνος Χώρας : Ο κίνδυνος που αποκτάει κάποια επιχείρηση όταν εξάγει το 

προϊόν της σε κάποια άλλη χώρα. Σημαντικό ρόλο για την όξυνση αυτού του κινδύνου 

διαδραματίζουν η πολιτική και η οικονομική κατάσταση της χώρας (πολιτικός 

κίνδυνος). Αν για παράδειγμα η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα χρεωκοπίας ή πολιτικής 

αστάθειας, προκαλώντας δυσμενής συνθήκες για τους πολίτες της, τότε υπάρχει 

αυξημένη πιθανότητα η εξαγωγική επιχείρηση να ζημιωθεί. 

 Ο Κίνδυνος Διακανονισμού: Οι περισσότερες εξαγωγικές μονάδες πληρώνονται με 

πίστωση. Η μεσολάβηση ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος, από την στιγμή της 

παράδοσης του προϊόντος μέχρι και την στιγμή της πληρωμής, μπορεί να οδηγήσει σε 

αθέτηση της συμφωνίας λόγω απρόβλεπτων γεγονότων. Για παράδειγμα, η πολιτική 

κρίση που προέκυψε ξαφνικά στην Ουκρανία πάγωσε όλες τις συναλλαγές που 

συνέβαιναν εκείνη την χρονική περίοδο ή είχαν κανονιστεί να γίνουν. 

 Ο Κίνδυνος Μεταβίβασης: Όταν υπάρχει απαγόρευση από την κυβέρνηση να γίνουν 

διασυνοριακές συναλλαγές. Δεδομένης αυτής της κατάστασης είναι δυνατόν μια 

εξαγωγική μονάδα να μην μπορέσει να εξάγει το εμπόρευμά της σε κάποια άλλη χώρα 

με αποτέλεσμα να ζημιωθεί από το κόστος του εμπορεύματος και να χαρακτηριστεί 

ως αναξιόπιστη.  

5.4 Στρατηγικές Αντιμετώπισης Κινδύνων 

 

5.4.1 Εισαγωγή 

 

Η διαχείριση - αντιμετώπιση των κινδύνων είναι μια αρκετά σημαντική διαδικασία για κάθε 

επιχείρηση, η οποία:  

1. βοηθά στην αποφυγή προβλέψιμων κινδύνων 
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2. προστατεύει από τις λάθος επενδυτικές αποφάσεις 

3. μειώνει τις απώλειες και τις ζημιές από απρόβλεπτα γεγονότα 

Ως διαδικασία αντιμετώπισης των κινδύνων μπορεί να ορισθεί η διαδικασία με την 

οποία οι επιχειρήσεις προσεγγίζουν μεθοδικά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις 

δραστηριότητες τους, με σκοπό να εξασφαλίσουν τη διαχρονική ανάπτυξή τους. 

Λαμβάνοντας πάντα υπόψη το ειδικότερο χαρακτήρα του κάθε κινδύνου, καθώς και 

χαρακτηριστικά του, κάθε επιχείρηση καταστρώνει και το αντίστοιχο σχέδιο αντιμετώπισης 

του. Μια απλοϊκή προσέγγιση της διαχείρισης του κινδύνου, τείνει να ταξινομεί τα μέτρα που 

λαμβάνει η κάθε επιχείρηση απέναντι στον κίνδυνο, σε τρεις βασικές κατηγορίες. 

 Στην πρώτη κατηγορία, γίνεται λόγος για τα τεχνικά μέτρα, μέτρα δηλαδή που 

εφαρμόζονται στις τεχνικές δραστηριότητες της επιχείρησης. Τα μέτρα αυτά 

σχετίζονται κυρίως µε το τεχνικό εξοπλισμό της επιχείρησης, το εργατικό δυναμικό 

καθώς και με τις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούν στην ίδια την επιχείρηση. 

Παραδείγματα τέτοιων μέτρων για την αποφυγή κινδύνων είναι οι συχνές 

επιθεωρήσεις του μηχανολογικού - τεχνολογικού εξοπλισμού, η εγκατάσταση 

συστήματος πυρασφάλειας στις εγκαταστάσεις καθώς και ο περιοδικός βιολογικός 

καθαρισμός των εγκαταστάσεων της παραγωγής.  

 Στην δεύτερη κατηγορία, κατατάσσονται μέτρα οικονομικής φύσης. Τα μέτρα αυτά 

χρησιμοποιούνται για την διαχείριση κινδύνων και κατ’ επέκταση την αντιμετώπιση 

καταστάσεων που μπορούν να βλάψουν την συνολική οικονομική θέση της 

επιχείρησης. Τα κυριότερα μέτρα είναι η ασφάλιση και η απόσβεση των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, καθώς και η δημιουργία και διατήρηση 

αποθεματικών για την αντιμετώπιση των οικονομικών μεταβολών και την διασφάλιση 

της ρευστότητας.  

 Στην τρίτη κατηγορία, η επιχείρηση μπορεί να καταφύγει σε διοικητικά μέτρα. Σε 

αυτήν την κατηγορία η διοίκηση προβαίνει σε συγκεκριμένες ενέργειες στο εσωτερικό 

της επιχείρησης για την αποφυγή και τον περιορισμό των κινδύνων. Αξίζει να τονιστεί 

πως η διαρκείς έρευνες αγοράς σε συνδυασμό με την συνεχή παρατήρηση του 

περιβάλλοντος καθώς και τον προγραμματισμό των μελλοντικών ενεργειών της 

επιχείρησης αποτελούν τις σημαντικότερες ενέργειες για την αντιμετώπιση των 

κινδύνων. Παράλληλα, η δημιουργία κατάλληλων σεναρίων, για την δημιουργία 

προκαθορισμένων τρόπων αντίδρασης σε κάθε μελλοντικό συμβάν αποτελεί έναν 

αρκετά χρήσιμο και βοηθητικό τρόπο. 
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5.4.2 Αναγνώριση-Πρόβλεψη-Μέτρηση του Κινδύνου 

 

Η επιχείρηση οφείλει να αναγνωρίσει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους στους οποίους 

είναι εκτεθειμένη και να προσδιορίσει ποια στοιχεία επηρεάζονται και πως. Υπάρχουν 

διάφορες μέθοδοι αναγνώρισης του κινδύνου. Μια χρήσιμη και κατανοητή μέθοδος είναι 

αυτή που βασίζεται στις δυο ερωτήσεις: Τι βρίσκεται σε κίνδυνο και πως βρίσκεται σε 

κίνδυνο? (Για παράδειγμα πληρωμή τρεχουσών υποχρεώσεων – Έλλειψη ρευστότητας). Στο 

στάδιο αυτό της αναγνώρισης γίνεται φανερό πως είναι απαραίτητη η πρόβλεψη των 

μεταβολών εκείνων των παραγόντων, η διακύμανση των οποίων, θέτει σε κίνδυνο την 

επιχείρηση επηρεάζοντας τα χρηματοοικονομικά της. Στη συνέχεια η επιχείρηση πρέπει να 

προβεί στη μέτρηση του κινδύνου, δηλαδή να προσδιορίσει το μέγεθος του, στο οποίο 

βρίσκεται εκτεθειμένη, ώστε να είναι δυνατόν να καθοριστεί ποιες θα είναι οι συνέπειες στις 

χρηματικές εισροές και εκροές της που διαμορφώνουν την κερδοφορία της.  

Με την παραπάνω διαδικασία η επιχείρηση θα βρίσκεται σε θέση να προσδιορίσει τους 

κινδύνους, το μέγεθός τους και αν θα προβεί στην αντιμετώπιση τους. Ένα απλό παράδειγμα 

είναι η αναγνώριση του κινδύνου από τη μεταβολή των επιτοκίων. Μια μη αναμενόμενη 

μεταβολή των επιτοκίων θα επηρεάσει είτε θετικά είτε αρνητικά την επιχείρηση καθώς θα 

καθορίσει το ύψος της επιβάρυνσής – ελάφρυνσής της από δανειακά κεφάλαια. Η εταιρία 

πρέπει να προβλέψει ποια θα είναι η κατεύθυνση των επιτοκίων και έπειτα ποιο θα είναι το 

μέγεθος της επίπτωσης στις χρηματικές ροές της. Ανάλογα µε το μέγεθος της επίπτωσης 

αυτής η επιχείρηση θα προσδιορίσει αν αξίζει να προβεί στην αντιμετώπιση του κινδύνου. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε επιχείρηση αναμένεται να αντιδρά διαφορετικά ανά 

περίσταση. Το βασικό κριτήριο διαφοροποίησης είναι το είδος της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας κάθε επιχείρησης, που συχνά την κάνει ιδιαίτερη σε σχέση µε τις υπόλοιπες. 

Μπορούμε λοιπόν να παρατηρήσουμε, ότι υπάρχουν επιχειρήσεις περισσότερο επιρρεπείς 

στον κίνδυνο, λόγω δραστηριότητας, και επιχειρήσεις πιο καλά εκπαιδευμένες στην 

διαχείριση, λόγω της μεγαλύτερης τριβής τους µε αυτόν.  

5.4.3 Τρόποι Αντιμετώπισης Κινδύνων 

 

Μια επιχείρηση που έρχεται αντιμέτωπη με τα διάφορα είδη των χρηματοοικονομικών 

κινδύνων μπορεί να υιοθετήσει μέτρα, ανάλογα με το είδος του κινδύνου που αντιμετωπίζει, 

ώστε να οδηγηθεί στην μείωση ή και την εξάλειψή τους. Ωστόσο, υπάρχουν και μερικά είδη 
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κινδύνων τα οποία οι επιχειρήσεις πρέπει να αποδεχτούν και να τα θεωρούν ως ένα 

αναπόσπαστο κομμάτι των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους. Για παράδειγμα, ο 

πιστωτικός κίνδυνος δεν μπορεί να αποφθεχθεί, εκτός και αν η επιχείρηση αποφασίσει να µην 

παρέχει πίστωση στους πελάτες της, με τον κίνδυνο να προκληθούν άλλα προβλήματα (για 

παράδειγμα η προστριβή με τους πελάτες).  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι τεχνικές για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση 

των κινδύνων εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από αυτές τις τέσσερις ευρείες κατηγορίες 

(Dorfman, Mark S. ,2007):  

 Αποφυγή (εξάλειψη)  

 Μείωση (βελτιστοποίηση)  

 Κοινή χρήση (μεταφορά – ανάθεση σε τρίτους ή ασφάλιση).  

 Διατήρηση (αποδοχή)  

Ιδανική χρήση αυτών των στρατηγικών μπορεί να μην είναι εφικτή. Μερικές από αυτές 

μπορεί να περιλαμβάνουν συμβιβασμούς που δεν είναι αποδεκτοί από τον οργανισμό ή το 

πρόσωπο που παίρνει τις αποφάσεις διαχείρισης του κινδύνου. 

5.4.3.1 Αποφυγή Κινδύνου 

 

Στην κατηγορία αυτή κάνουμε λόγο για εκείνες τις δραστηριότητες, των οποίων η μη 

εκτέλεση, συνάδει με την αποφυγή του κινδύνου. Ως παράδειγμα θα μπορούσε να αναφερθεί, 

η αποφυγή μιας επιχείρησης να αγοράσει ένα ακίνητο προκειμένου να μην αναλάβει τη 

νομική ευθύνη που θα προκύψει από αυτές τις δραστηριότητες. 

5.4.3.2 Πρόληψη Κινδύνων 

 

Η διαδικασία της πρόληψης του κινδύνου αναφέρεται σε εκείνες τις δραστηριότητες με τις 

οποίες προλαμβάνουμε των κινδύνων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το πρώτο και πιο 

αποτελεσματικό στάδιο της διαδικασίας της πρόληψης των κινδύνων είναι η εξάλειψη των 

κινδύνων. Εάν αυτό το στάδιο διαρκεί πολύ, είναι αρκετά δαπανηρό, ή τελικά αποδειχθεί 

ανέφικτο, το επόμενο αμέσως επόμενο στάδιο είναι η άμβλυνση του κινδύνου. 
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5.4.3.3 Μείωση του Κινδύνου 

 

Η διαδικασία της μείωσης ή διαφορετικά "βελτιστοποίησης" του κινδύνου, κάνει λόγο για τη 

μείωση της έκθεση της ζημιάς ή την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφάνισης αυξημένου 

κόστους εις βάρος της επιχείρησης από την εμφάνιση του κινδύνου. Παράλληλα, 

αναγνωρίζοντας ότι οι κίνδυνοι έχουν κυρίως αρνητικό αντίκτυπο στην εικόνα της 

επιχείρησης, η διαδικασία της μείωσης των κινδύνων ορίζεται ως η εύρεση μιας λύσης 

προκειμένου να υπάρξει ισορροπία μεταξύ του επαχθή κινδύνου και του οφέλους που θα 

επέλθει από την δραστηριότητα. 

5.4.3.4 Εξωτερική Ανάθεση  

 

Η εξωτερική ανάθεση μπορεί να είναι ένα επιτυχημένο παράδειγμα της μείωσης του 

κινδύνου, εάν ο εξωτερικός συνεργάτης μπορεί να επιδείξει μεγαλύτερη ικανότητα στη 

διαχείριση ή τη μείωση των κινδύνων (Roehrig, P,2006). Για παράδειγμα, αν μια επιχείρηση 

πρόκειται να προβεί σε ανάθεση της κατασκευής αγαθών, ή της υποστήριξης πελατών σε 

άλλη εταιρεία, θα πρέπει ο συντονισμός και η διαχείριση των ενεργειών να γίνεται από την 

διοίκησης της ίδιας της επιχείρησης.  

5.4.3.5 Επιμερισμός κινδύνων  

 

Ο όρος «μεταβίβαση κινδύνου» χρησιμοποιείται συχνά στη θέση του επιμερισμού κινδύνου 

με τη λανθασμένη πεποίθηση ότι μπορεί να μεταφερθεί ένας κίνδυνος σε τρίτους μέσω της 

ασφάλισης ή της εξωτερικής ανάθεσης. Για παράδειγμα, μια προσωπική ασφάλιση 

τραυματισμού δεν μεταφέρει τον κίνδυνο ενός ατυχήματος αυτοκινητιστικού ατυχήματος 

στην ασφαλιστική εταιρεία (Dorfman, Mark S. , 2007). Ο κίνδυνος βρίσκεται ακόμα στον 

αντισυμβαλλόμενο δηλαδή στο πρόσωπο που έχει το ατύχημα. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

ορίζει απλώς ότι αν ένα ατύχημα (το συμβάν) πραγματοποιηθεί στον κάτοχο του συμβολαίου, 

τότε κάποια αποζημίωση μπορεί να καταβληθεί από την ασφαλιστική , που θα είναι ανάλογη 

με την ζημιά. 
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5.4.3.6 Διατήρηση του κινδύνου  

 

Η διαδικασία της διατήρησης του κινδύνου συνεπάγεται ως η διαδικασία κατά την οποία η 

επιχείρηση συμφωνεί να συνεχίσει την δραστηριότητά της ανεξάρτητα του κινδύνου που 

ελλοχεύει και παράλληλα γίνεται αποδοχή της απώλειας που πρόκειται να αποφέρει ο 

επικείμενος κίνδυνος. Διατήρηση του κινδύνου αποτελεί μια βιώσιμη στρατηγική για τους 

μικρούς κινδύνους για τους οποίους το κόστος της ασφάλισης έναντι του κινδύνου είναι 

μεγαλύτερο από τις συνολικές απώλειες που πρόκειται να προκαλέσει(Mark S. Beasley, 

2005). Για όλους τους κίνδυνους που δεν γίνεται να αποφευχθούν ή να μεταφερθούν 

επιλέγεται αυτή η επιλογή. Αυτό περιλαμβάνει τους κινδύνους που είναι τόσο μεγάλοι ή 

έχουν καταστροφικές συνέπειες με αποτέλεσμα να μη μπορεί να υπάρξει ασφάλιση ή τα 

ασφάλιστρα θα ήταν υπερβολικά υψηλά. 

Πιο συγκεκριμένα για κάθε κίνδυνο ξεχωριστά: 

Κίνδυνος Αγοράς 

Οι κίνδυνοι που προέρχονται από την αγορά ( Κίνδυνος Αγοράς), όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

προέρχονται από τις μεταβολές στην αξία των εμπορευμάτων, από τις μη αναμενόμενες 

μεταβολές στα επιτόκια, στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και στις τιμές των μετοχών. 

Αναφορικά µε αυτόν τον κίνδυνο, µια επιχείρηση μπορεί να πάρει μέτρα για την κάλυψη 

αυτού του κινδύνου χρησιμοποιώντας διάφορα χρηματοοικονομικά εργαλεία, όπως είναι τα 

παράγωγα
1
. Ο κίνδυνος αγοράς διακρίνεται στον συναλλαγματικό κίνδυνο, στον κίνδυνο 

επιτοκίου, στον κίνδυνο των εμπορευμάτων και τέλος στον κίνδυνο των μετοχών. 

Κίνδυνος Επιτοκίου 

Ο Κίνδυνος Επιτοκίου οφείλεται στην απώλεια, η οποία προέρχεται από αλλαγές στις  

χρηματοροές και την αξία περιουσιακών στοιχείων, ως αποτέλεσμα των αλλαγών στα 

επιτόκια. Για την κάλυψη του κινδύνου του επιτοκίου χρησιμοποιούνται τα παράγωγα όπως 

                                                 
1
 Τα παράγωγα είναι συμβόλαια των οποίων η αποπληρωμή εξαρτάται από την μεταβολή της αξίας των 

στοιχείων για τα οποία συνάπτονται τα συγκεκριμένα συμβόλαια. Τα παράγωγα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

ανάλογα µε τον τύπο των συμβολαίων, τον τύπο του στοιχείου που είναι υπό διαπραγμάτευση και µε το αν το 

συμβόλαιο πραγματοποιείται στην αγορά παραγώγων ή από επιχειρήσεις που προσφέρουν παράγωγα. Υπάρχουν 

τέσσερις τύποι παραγώγων: τα Forwards, τα Futures, τα Swaps και τα Options. Τα αντικείμενα που 

διαπραγματεύονται είναι πρώτες ύλες, επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές μετοχών και 

χρηματιστηριακοί δείκτες. 
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οι προθεσμιακές συναλλαγές επιτοκίων και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί 

επιτοκίων. 

Συναλλαγματικός Κίνδυνος 

Όταν γίνεται λόγος για τον Συναλλαγματικό Κίνδυνο αναφερόμαστε στις μη αναμενόμενες 

μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου 

(foreign exchange risk management) είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διοίκησης των 

επιχειρήσεων οι οποίες είναι εκτεθειμένες στην διεθνή αγορά και κατά συνέπεια στις 

διακυμάνσεις των ξένων νομισμάτων. Βασικός σκοπός της διαχείρισης του συναλλαγματικού 

κινδύνου είναι να προσδιοριστεί το μέτρο της έκθεσης της επιχείρησης στον συναλλαγματικό 

κίνδυνο και στη συνέχεια να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες ενέργειες για την 

αντιστάθμισή του.  

Αναφορικά με την δυνατότητα διαχείρισης αυτού του κινδύνου στον οποίο εκτίθενται 

οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν δυο πλαίσια το κάθε ένα από τα οποία 

καθορίζει τις δυνατότητες αυτές. Συγκεκριμένα, το πρώτο πλαίσιο αναφέρεται στο καθεστώς 

συναλλάγματος το οποίο έχει υιοθετηθεί από τις αρχές κάθε χώρας. Το δεύτερο πλαίσιο 

προσδιορίζεται από το μέγεθος των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται 

ως μεγάλες, αυτές δηλαδή που είναι εγκατεστημένες σε μια μόνο χώρα και διεξάγουν από 

εκεί τις εισαγωγές ή/και εξαγωγές τους, χρησιμοποιούν στρατηγικές για την αντιστάθμιση 

των συναλλαγματικών τους κινδύνων όπως : 

 η κάλυψη στην άμεση ή προθεσμιακή αγορά  

 η χρηματοδότηση σε συνάλλαγμα για την διενέργεια του Διεθνούς εμπορίου τους  

 η συστηματική τιμολόγηση σε εθνικό νόμισμα σε συνδυασμό με                                              

την τεχνική της επίσπευσης ή επιβράδυνσης των πληρωμών ή εισπράξεων, ανάλογα 

με το αν το νόμισμα στο οποίο είναι καθορισμένες να γίνουν οι δραστηριότητες είναι 

ασθενές ή ισχυρό, αντίστοιχα.  

Αντίθετα, οι «μεγάλες» επιχειρήσεις, αυτές δηλαδή που έχουν και σε άλλες χώρες θυγατρικές 

μονάδες, χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές, τα παράγωγα. Ειδικότερα, οι τεχνικές 

αυτές είναι οι εξής:  

 κάλυψης-ασφάλισης (covering) 

 κάλυψης - αντιστάθμισης έναντι πιθανών κινδύνων (hedging)  
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 καλυμμένο arbitrage επιτοκίων        

 ανταλλαγές νομισμάτων (currencies swaps) 

 επίσπευσης ή επιβράδυνσης των πληρωμών ή εισπράξεων (leads and lags) 

  καθαρά κερδοσκοπική συμπεριφορά  

                                                                                       

Κίνδυνος Εμπορευμάτων 

Είναι ο κίνδυνος που αναφέρεται στην αβεβαιότητα για τις μελλοντικές τιμές και το μέγεθος 

του εισοδήματος από τις διακυμάνσεις στις τιμές των εμπορευμάτων. Οι τεχνικές  

αντιστάθμισης αυτού του κινδύνου εντοπίζονται από πολύ παλιά, καθώς είναι ένας κίνδυνος 

καθοριστικής σημασία για την βιωσιμότητα της επιχείρησης. Η παραπάνω άποψη προκύπτει 

από το γεγονός ότι μια αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων θα οδηγήσει σε σημαντική 

μείωση των πωλήσεων και κατ’ επέκταση της κερδοφορίας της επιχείρησης ή σε αύξηση του 

κόστους παραγωγής, η οποία αν δεν μπορέσει να ενσωματωθεί στην τιμή του εμπορεύματος 

και να απορροφηθεί από την αγορά θα επιφέρει σημαντικές απώλειες στην επιχείρηση. 

Συνεπώς, η αντιστάθμιση του συγκεκριμένου κινδύνου κρίνεται απαραίτητη. Το ποσοστό 

αντιστάθμισης για κάθε επιχείρηση είναι διαφορετικό και συνήθως εξαρτάται από το 

«οικονομικό» μέγεθος της επιχείρησης, πόσο μεγάλο περιθώριο κέρδους έχει. Η διαχείριση 

του συγκεκριμένου κινδύνου γίνεται με παράγωγα. 

Κίνδυνος μετοχών 

Ο συγκεκριμένος κίνδυνος αναφέρεται στον κίνδυνο μείωσης της αξίας μιας επένδυσης σε 

περίπτωση που μεταβληθούν αρνητικά οι τιμές των μετοχών. Η βασικότερη μέθοδος 

αντιστάθμισης του κινδύνου αποτελεί η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, δηλαδή η 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου. Παράλληλα, η αναδιανομή περιουσιακών στοιχείων που έχει 

ως στόχο να μεταβάλει την σύνθεση του χαρτοφυλακίου διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο 

στην εξάλειψη αυτού του κινδύνου. Για παράδειγμα αν ένας επενδυτής αναμένει αύξηση των 

τιμών των μετοχών, μπορεί να αυξήσει τα ποσοστά των περιουσιακών στοιχείων στις 

συγκεκριμένες μετοχές μειώνοντας έτσι τα περιουσιακά του στοιχεία από τις άλλες. Παρότι η 

μέθοδος αυτή εμπεριέχει αβεβαιότητα (καθώς μπορεί να μην έγινε η σωστή επιλογή των 

κατάλληλων μετοχών την κατάλληλη χρονική στιγμή) με την χρήση των παραγώγων είναι 

δυνατόν να ξεπεραστεί κάθε περιορισμός. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης παρέχουν 

την δυνατότητα μείωσης του κινδύνου, τα δικαιώματα δεν αποκλείουν την δυνατότητα 
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επίτευξης μεγαλύτερων κερδών και η ανταλλαγή μετοχών επιτρέπουν την ανταλλαγή 

αποδόσεων των μετοχών. 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

Όπως ήδη γνωρίζουμε, ο Πιστωτικός Κίνδυνος είναι αποτέλεσμα της ανικανότητας του ενός 

από τους δύο αντισυμβαλλόμενους να µην εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Για την 

καταπολέμηση αυτού του κινδύνου η επιχείρηση μπορεί να εφαρμόσει διάφορα μέτρα ώστε 

είτε να τον εξαλείψει τελείως τον κίνδυνο, είτε να τον περιορίσει.  

- H επιχείρηση βρίσκεται σε θέση να μπορεί να κανονίσει τον περιοδικό διακανονισμό 

οφειλών ώστε ο πιστωτικός κίνδυνος που υφίσταται από το συνολικά οφειλόμενο ποσό να 

μειώνεται µε την είσπραξη κάθε επόμενης πληρωμής. 

- Συνήθως, πέρα από τον τόκο που επιβαρύνει ένα δάνειο μπαίνει µια επιπρόσθετη 

επιβάρυνση τόκου, το επιτόκιο κινδύνου, το οποίο εξασφαλίζει μεγαλύτερη απόδοση για 

την κάλυψη του κινδύνου.   

-  Η επιχείρηση - πιστωτής  έχει την δυνατότητα να ζητήσει να βάλει σε υποθήκη ο 

δανειζόμενος κάποιο περιουσιακό στοιχείο του, το οποίο να καλύπτει την αξία της 

πίστωσης.  

- Μια άλλη μέθοδος αντιστάθμισης του πιστωτικού κινδύνου αποτελεί η αναζήτηση 

εγγυήσεων από τρίτους αναφορικά µε τον αντισυμβαλλόμενο, προκειμένου να χορηγηθεί 

το χρηματικό ποσό ή η πίστωση.  

- Επιπρόσθετα, ο πιστωτής μπορεί να καθορίσει όρια στη χορήγηση δανείου ή πίστωσης 

ανάλογα µε την αξιοπιστία του αντισυμβαλλόμενου.  

- Τέλος, είναι δυνατή η χρήση παραγώγων για την αντασφάλιση μιας επιχείρησης στον 

πιστωτικό κίνδυνο. 

Κίνδυνος Ρευστότητας  

Η διαχείριση του Κινδύνου της Ρευστότητας περιλαμβάνει την αποτελεσματική εκτίμηση των 

μελλοντικών χρηματοροών. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, ο Κίνδυνος Ρευστότητας προκαλείται 

από τυχόν έλλειψη ρευστότητας στην αγορά ως προς ένα ή και περισσότερα 

χρηματοοικονομικά μέσα. Μια επιχείρηση στην προσπάθειά της να καλυφθεί από το 

συγκεκριμένο κίνδυνο πρέπει: 

- να προγραμματίζει την δομή των υποχρεώσεων της και να διατηρεί διαθέσιμα χρηματικά 

κεφάλαια για τις τρέχουσες υποχρεώσεις της  



60 

 

- να προβλέπει, όσο είναι εφικτό, να ταιριάζουν οι ημερομηνίες είσπραξης απαιτήσεων µε 

αυτές αποπληρωμής των υποχρεώσεων και  

- καθώς ο όγκος των διασυνοριακών συναλλαγών αυξάνεται συνεχώς, έχει δημιουργηθεί η 

ανάγκη για διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη 

διαφόρων αγορών και νομισμάτων. Παράλληλα, λόγω των διασυνοριακών συναλλαγών 

υπάρχει αυξημένη πιθανότητα μεταφοράς τυχόν προβλημάτων ρευστότητας από την μία 

αγορά στην άλλη, γεγονός που απαιτεί την εξασφάλιση της επαρκούς ρευστότητας. 

Λόγω της μεγάλης πιθανότητας µια επιχείρηση να υποπέσει σε έλλειψη ρευστότητας, οφείλει 

να γνωρίζει εκ των προτέρων ορισμένα πράγματα σχετικά με την λειτουργία της και τις 

υποχρεώσεις της ώστε να μπορεί να κινηθεί αποτελεσματικά. Μερικά από αυτά είναι:   

- πόσο μπορεί να λειτουργεί η επιχείρηση χωρίς επιπλέον δανεισμό 

- πόσο εύκολα μπορούν να ρευστοποιηθούν ορισμένα στοιχεία της και ποιοι θα είναι οι πιο 

συμφέροντες όροι ρευστοποίησης τους, ώστε να μπορέσει να καλύψει το πρόβλημα 

ρευστότητας 

- πόσο σταθερή είναι η πιστοληπτική και δανειακή ικανότητα της εταιρίας  και  

- τις πηγές από όπου θα μπορεί, αν χρειαστεί, να αντλήσει χρήματα µε τους πιο ευνοϊκούς 

όρους. Τέλος, µια πηγή άντλησης ρευστότητας και μείωσης του σχετικού κινδύνου μπορεί 

να αποτελέσει η αγορά παραγώγων. 

Λειτουργικός Κίνδυνος 

Ο Λειτουργικός Κίνδυνος αποτελεί μια ευρεία κατηγορία κινδύνου η οποία περιλαμβάνει 

απώλειες σχετιζόμενες με απάτη, ζημία περιουσίας, εσωτερικές αποτυχίες του προσωπικού, 

αποτυχία συστημάτων και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η διαχείριση του Λειτουργικού 

κινδύνου περιλαμβάνει μια σειρά μεθόδων που στοχεύουν στην αποφυγή καταστροφικών 

απωλειών και επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στον εσωτερικό έλεγχο, την ανάλυση 

σεναρίων και τις τακτικές αναθεώρησης των συστημάτων. 

 Αποτελεί πραγματικότητα το γεγονός ότι όταν μια επιχείρηση ξεπεράσει το όριο του 

κινδύνου που είναι ικανή να ανταπεξέλθει, έχει στην διάθεση της διάφορες επιλογές για να 

τον διαχειριστεί. Συνεπώς, η κάθε επιχείρηση έχει την δυνατότητα να εγκαταλείψει κάποια 

δραστηριότητα που ενέχει κίνδυνο, να αναθέσει σε εξωτερικούς της συνεργάτες ορισμένες 

διαδικασίες και να αντισταθμίσει κάποιους κινδύνους. Παρακάτω παρουσιάζονται τεχνικές 
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αντιστάθμισης του λειτουργικού κινδύνου καθώς και τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κάθε 

τεχνικής. 

 Προληπτικές Διαδικασίες: Με τον όρο προληπτικές διαδικασίες αναφερόμαστε σε 

εκείνες τις ενέργειες που στοχεύουν στην αποφυγή των λειτουργικών γεγονότων. 

Περιλαμβάνουν διαχωρισμό καθηκόντων, ισχυρούς μηχανισμούς ελέγχου των 

διαδικασιών, τυποποίηση των διαδικασιών και εκπαίδευση προσωπικού. Η 

προληπτική διαδικασία αποτελεί την καλύτερη ενέργεια για γεγονότα υψηλής 

συχνότητας και χαμηλού κινδύνου, δηλαδή για γεγονότα που συμβαίνουν που 

συμβαίνουν αρκετά συχνά αλλά δεν ενέχουν σημαντικό κίνδυνο. 

 Συνέχεια Επιχειρηματικής Δραστηριότητας: Σε αυτό το βήμα κύρια ενασχόληση 

αποτελούν όλα εκείνα τα σχέδια που σχετίζονται με την ανάκαμψη της 

επιχείρησης μετά το πέρας σημαντικών γεγονότων που επιφέρουν το λειτουργικό 

κίνδυνο. Βασικός σκοπός τους είναι να περιορίσουν την επίδραση σοβαρών 

γεγονότων και απαιτούν περιοδική αναθεώρηση προκειμένου να ανταπεξέλθουν 

στις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.  

 Μεταφορά Κινδύνου σε Ασφαλιστικές Εταιρίες: Σκοπός αυτής της τεχνικής είναι η 

σύναψη ασφαλιστικών συμβολαίων με σκοπό την εξασφάλιση έναντι σοβαρών 

λειτουργικών γεγονότων. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται συνήθως από 

λειτουργικά γεγονότα υψηλής συχνότητας και χαμηλού κινδύνου. 

 Outsourcing: Με αυτή την τεχνική ουσιαστικά επιτυγχάνεται μεταφορά των 

δραστηριοτήτων, οι οποίες όμως δεν συνάδουν άμεσα με τις λειτουργίες της 

επιχείρησης, σε κάποιο τρίτο μέρος. 

 Ανάληψη κινδύνου: Η μέθοδος αυτή επιλέγεται στην περίπτωση που το κόστος 

από την διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου είναι αρκετά υψηλότερο σε σχέση 

με το κόστος που προκύπτει από την δυνητική απώλεια που σχετίζεται με την 

ανάληψή του κινδύνου. 

Τέλος, αξίζει να τονιστεί ότι οι παράγοντες που προκαλούν τον λειτουργικό κίνδυνο 

επιφέρουν άμεσα κόστη (απώλεια εισοδήματος), έμμεσα κόστη (όπως διαφυγή πελατών στον 

ανταγωνισμό) και κόστη ευκαιρίας (όπως ο περιορισμός των επενδυτικών ευκαιριών) τα 

οποία μειώνουν την αξία της επιχείρησης. 
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Κίνδυνος Χώρας 

Ο κίνδυνος χώρας σε μεγάλο βαθμό πηγάζει από τις επενδύσεις που πραγματοποιεί κάθε 

χώρα και τους κινδύνους που μπορεί αυτές να εμπεριέχουν εξαιτίας χαμηλών αποδόσεων. 

Παρόλα αυτά, ο κίνδυνος αυτός, αποτελεί το μοναδικό είδος επενδυτικών κινδύνων που 

εξαρτάται και από γεωγραφικούς παράγοντες όπως από την τοποθεσία της χώρας σε σχέση 

με τα διεθνή σύνορά της ( λόγο τον πολιτικών καταστάσεων που θα υπάρχουν στην χώρα). 

Αναφορικά µε την αντιστάθμιση του παραπάνω κινδύνου (Κίνδυνο Χώρας) µια επιχείρηση 

μπορεί να ακολουθήσει τα παρακάτω:  

1. Να περιορίσει τις επενδύσεις σε χώρες υψηλού κινδύνου
2
.  

2. Σταδιακή απομάκρυνση των επιχειρηματικών επενδύσεων από κράτη όπου 

εμφανίζονται προβλήματα υψηλού κινδύνου και κατεύθυνσή των 

επιχειρήσεων- επενδύσεων σε πιο αποδοτικές οικονομίες.  

3.  Όσον αφορά τον κίνδυνο που πηγάζει από την χώρα στην οποία εδρεύει µια 

επιχείρηση, κρίνεται απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση των οικονομικών 

και πολιτικών καταστάσεων.  

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, αξίζει να τονιστεί ότι οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η 

επιχειρηματική δραστηριότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη µε τους χρηματοοικονομικούς 

κινδύνους. Οι μεταβολές σε τιμές της αγοράς όπως τα επιτόκια, οι συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, οι διακυμάνσεις στις τιμές των μετοχών αποτελούν ορισμένα από εκείνα τα 

στοιχεία τα οποία μπορούν να έχουν επίδραση στις χρηματικές ροές των επιχειρήσεων και τις 

θέτουν σε κίνδυνο απειλώντας την κερδοφορία τους. 

 Μια επιχείρηση οφείλει να εφαρμόσει την επιστήμη του Risk Management, δηλαδή 

της διαχείρισης του κινδύνου, για την αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων 

στους οποίους είναι εκτεθειμένη. Σκοπός της αντιστάθμισης του κινδύνου είναι η 

αναγνώριση και η μέτρηση του μεγέθους του οικονομικού κινδύνου ώστε να είναι σε θέση 

µια επιχείρηση να τον αντιμετωπίσει. Στην τεχνική του περιορισμού των κινδύνων η 

επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορα εργαλεία, όπως τα παράγωγα και διάφορες 

θεωρίες, όπως αυτή του χαρτοφυλακίου. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι είναι µια µόνο 

πλευρά των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένες οι επιχειρήσεις. 

                                                 
2
  Χώρες υψηλού κινδύνου θεωρούνται χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, χώρες που βρίσκονται 

σε πολιτική αναρχία και σε οικονομικά δυσμενής συνθήκες.  
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Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να αναπτυχθεί και να λειτουργήσει είναι αδύνατο να 

αποφύγει τους κινδύνους, μπορεί όμως να τους περιορίσει και οφείλει να το πράξει αν 

επιθυμεί την μακροχρόνια επιβίωση και κερδοφορία της. Για το λόγο αυτό τα στελέχη των 

επιχειρήσεων πρέπει να γνωρίζουν τους εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των 

κινδύνων. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις των αλλοδαπών χωρών που πρόκειται να επενδύσουν 

στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες και αρκετούς κινδύνους, καθιστώντας την 

Ελληνική αγορά απαγορευτική για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο
 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΙΣΔΥΟΥΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΡΣΗ ΤΩΝ 

ΕΜΠΟΔΙΩΝ 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

Οι κρίσιμες συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα και γενικότερα σε ολόκληρο τον κόσμο, 

λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει όλο τον κόσμο, επιτάσσει περισσότερο από κάθε 

άλλη περίοδο την επάνοδο σε συνθήκες ανάπτυξης. Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 

πλήττεται από πολλούς παράγοντες, όπως η γραφειοκρατία, η πολύ υψηλή φορολογία, τον 

λαβύρινθο της πολυνομίας, την αντί επιχειρηματική νοοτροπία και πολλά άλλα, 

δημιουργώντας στην Ελληνική οικονομία εκτεταμένα προβλήματα. Αποτέλεσμα αυτής της 

κατάστασης, αποτελεί το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες δρουν σ’ αυτό το περιβάλλον 

έρχονται αντιμέτωπες με αμέτρητα εμπόδια με αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά η 

ικανότητά τους να λειτουργούν ανταγωνιστικά σε ένα περιβάλλον ραγδαίων οικονομικών και 

τεχνολογικών εξελίξεων.  

Σε αυτό το πλαίσιο, το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής 

(Μνημόνιο συνεργασίας) που υπογράφτηκε στις 6/8/2010 αναφέρει ότι «Η Ελληνική 

Κυβέρνηση θα πρέπει να υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης για μια επιχειρηματικά φιλική 

Ελλάδα, όπου θα παρουσιάζεται ένα χρονοδιάγραμμα για την απομάκρυνση 30 εκ των 

σημαντικότερων περιορισμών που παραμένουν για την επιχειρηματική δραστηριότητα, την 

επένδυση και την καινοτομία». Η πρόβλεψη αυτή αναδεικνύει την ανάγκη διαρκούς 

συνεργασίας και αποτελεσματικής δράσης για την άρση εμποδίων τα οποία υφίστανται 

διαχρονικά στη χώρα μας. Ήδη στο Μνημόνιο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η 

απλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης και αδειοδότησης των επιχειρήσεων, η ενεργοποίηση 

του νόμου για τις επιχειρηματικές περιοχές, η κατάργηση της υποχρέωσης εγγραφής στο 

μητρώο εξαγωγέων σαν προϋπόθεση χορήγησης του certificate of origin, η μείωση του 

φορολογικού κόστους συγχώνευσης ή μεταβίβασης επιχειρήσεων, η δυνατότητα 

πραγματοποίησης τελωνειακών εργασιών από πιστοποιημένες για τη διαδικασία αυτή 

επιχειρήσεις κ.α. (Σ.Ε.Β, 2010). 
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Αξίζει να σημειωθεί, ότι η υιοθέτηση και εφαρμογή ενός νέου αναπτυξιακού 

προγράμματος με επίκεντρο την επιχειρηματικότητα, μπορεί να αποτελέσει την οριστική 

λύση στο πρόβλημα της Ελλάδος και να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αδυναμία της 

να προσελκύει νέες επενδύσεις. Παρακάτω ακολουθεί η παρουσίαση της έρευνας για τον 

εντοπισμό των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Ελληνική αγορά.   

6.2  Εμπόδια και Πεδία Επιχειρηματικής Δράσης 

 

Ως εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα ορίζεται κάθε νέα κρατική ρύθμιση, η εφαρμογή 

της οποίας ενέχει κόστος συμμόρφωσης για την επιχείρηση αλλά και για τους άλλους 

εμπλεκόμενους φορείς. Αξίζει να διατυπωθεί, ότι το «κόστος συμμόρφωσης» δεν διασφαλίζει 

αντίστοιχου επιπέδου οικονομική και κοινωνική ανταποδοτικότητα των πόρων που 

διατίθενται για τον σκοπό αυτό. Είναι δηλαδή περιορισμοί, επιβαρύνσεις και ανασχέσεις που 

έχουν ως αποτέλεσμα να διογκώνουν το συνολικό οικονομικό κόστος της επιχείρησης ή 

ταυτόχρονα να συρρικνώνουν τα προσδοκώμενο κέρδη και να ματαιώνουν, να αναβάλουν ή 

να οδηγούν σε αποτυχία τις επιχειρηματικές αποφάσεις και τις επενδύσεις της επιχείρησης. 

Για την καταγραφή των εμποδίων έχουν συνεργαστεί:  

 Οι περιφερειακοί σύνδεσμοι:  

- Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.)  

- Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.&Κ.Ε.)  

- Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτι- κής Ελλάδος (Σ.Β.Π.&Δ.Ε.) 

 - Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (Σ.Β.Α.Π.)  

 Οι κλαδικοί σύνδεσμοι και φορείς:  

- Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)  

- Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος (ΣΔΕ) 

 - Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Ενοικιά- σεως Αυτοκινήτων (Σ.Τ.Ε.Ε.Α.) 

 - Ελληνική Εταιρία Logistics (ΕΕL)  

 Πολλές επιχειρήσεις – μέλη του ΣΕΒ. 

Το σύνολο των καταγεγραμμένων εμποδίων που αντιμετωπίζει γενικότερα η Ελληνική 

επιχειρηματικότητα, όπως προέκυψε από την πραγματοποιηθείσα  έρευνα εντοπισμού των 

εμποδίων από τη Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας – ΣΕΒ, είναι περίπου 250 και έχουν 

ταξινομηθεί σε 30 πεδία επιχειρηματικής δράσης: ξεκινώντας από την ίδρυση μιας εταιρίας 

μέχρι την εκκαθάρισή της. Τα πεδία δράσης είναι:  
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 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  

  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΩΝ  

  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  

  ΕΞΑΓΩΓΕΣ  

 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  

 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΟΡΩΝ  

 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ  

 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  

 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ  

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

 ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)  

 ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΟΤΑ  

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  

 AΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ)  

 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ  

 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

  ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

  ΕΣΠΑ  

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

 ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  

 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ – ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  

  ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
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6.3 Εμπόδια Εισόδου στην Ελληνική Αγορά 

6.3.1 Εισαγωγή 

 

Η εμπορική πολιτική που ακολούθησε η Ελλάδα μέχρι την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση αποσκοπούσε, μεταξύ άλλων, στον περιορισμό των εισαγωγών και βασιζόταν σε 

τρεις κατηγορίες μέτρων:  

 τους δασμούς και τους ισοδύναμους µε δασμούς φόρους  

  τις υποχρεωτικές καταθέσεις των εισαγωγέων στην Τράπεζα της Ελλάδος και  

  τα διοικητικά μέτρα 

 Η προσχώρηση της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981, οδήγησε στην άρση των 

περιορισμών επί της εμπορικής πολιτικής της, µε αποτέλεσμα τη σημαντική άνοδο της 

οικονομικής δραστηριότητας σε κλάδους στους οποίους η χώρα είχε ή απέκτησε συγκριτικά 

πλεονεκτήματα, αλλά και την αύξηση των εισαγωγών. Πριν από μερικά χρόνια, η Ελλάδα 

εισήλθε σε φάση βαθιάς ύφεσης από την οποία προσπαθεί να ανακάμψει. Πέρα από την 

κρίση ελλείμματος και χρέους, η χώρα αντιμετωπίζει προκλήσεις ως προς την 

ανταγωνιστικότητά της και την προοπτική απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού της. 

Υπολείπεται των ευρωπαϊκών της εταίρων σε κρίσιμα μεγέθη, όπως οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις, η παραγωγικότητα εργασίας και ο βαθμός συμμετοχής του πληθυσμού στο 

εργατικό δυναμικό (Τράπεζα της Ελλάδος, 2010). 

Αξίζει να σημειωθεί, το γεγονός ότι η Ελληνική παραγωγικότητα υπολείπεται της 

Ευρωπαϊκής σε όλους τους τομείς. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η Ελληνική αγορά 

πλήττεται από σημαντική έλλειψη επιχειρήσεων μεγάλου μεγέθους, οι οποίες μέσω 

επενδύσεων και της εξειδίκευσης μεγιστοποιούν την παραγωγικότητά τους. 

Συνεπώς, μία σειρά αλληλεξαρτώμενων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών 

παραγόντων έχει συντελέσει στη χαμηλή ανταγωνιστικότητα, στην υστέρηση των ξένων 

επενδύσεων και στο πρόβλημα της απασχόλησης στην Ελλάδα. Ο προγραμματισμός και η 

υλοποίηση των επενδύσεων αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια που αυξάνουν το κόστος. Η 

Ελληνική αγορά είναι μία από τις πλέον υπερυθμιζόμενες στην Ευρώπη, με γραφειοκρατία 

που επηρεάζει ευρέως τις επενδύσεις, από την επιχειρηματική εκμετάλλευση της γης μέχρι το 

βαθμό ανταγωνισμού μέσα στα πολλά ελεγχόμενα («κλειστά») επαγγέλματα. Στα δικαστήρια 

καθυστερεί ένας μεγάλος αριθμός επενδυτικών σχεδίων, με αποτέλεσμα να χάνονται διεθνή 
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επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία η οικονομία έχει απόλυτη ανάγκη. Ένα περίπλοκο διοικητικό 

και φορολογικό σύστημα δημιουργεί νομικά, γραφειοκρατικά και διαδικαστικά αντικίνητρα 

στην προσπάθεια ίδρυσης ή και επέκτασης των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα αδυνατεί να 

εισπράξει ετήσια φοροδιαφυγή της τάξης των €15-20 δισ. ποσό που θα επαρκούσε για να 

καλύψει το δημοσιονομικό έλλειμμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι η Ελλάδα αδυνατεί να 

προσελκύσει τα επενδυτικά κεφάλαια που χρειάζεται για να ιδρυθούν νέες επιχειρήσεις και 

να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας (Τράπεζα της Ελλάδος, 2010). 

6.3.1 Αναπτυξιακά Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας 

 

Συγκεκριμένα, τα κυριότερα αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής οικονομίας είναι 

τα εξής:  

1. Η πολυσύνθετη δομή της οικονομίας, αναστέλλει τις επενδύσεις και τη 

δημιουργία οικονομιών κλίμακας  

2.  Ο ευρύτερος δημόσιος τομέας καθώς είναι εξαιρετικά μεγάλος και μη αποδοτικός 

3.  Η δομή και οι όροι της αγοράς εργασίας περιορίζουν την ευελιξία και την 

κινητικότητα του εργατικού δυναμικού 

4. Το νομικό και δικαστικό σύστημα είναι αρκετά περίπλοκο, αποθαρρύνοντας τις 

προσδοκώμενες επενδύσεις 

5. Η παραοικονομία είναι πολύ εκτεταμένη με αποτέλεσμα η φοροδιαφυγή να είναι 

αυξημένη σε σημαντικό βαθμό 

 

 Η πολυσύνθετη δομή της οικονομίας. Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι την 

ραχοκοκαλιά της Ελληνικής οικονομίας αποτελούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Ενδεικτικό παράδειγμα αυτής της παραδοχής αποτελεί ο τομέας της μεταποίησης, 

όπου πάνω από το 30% των εργαζομένων απασχολείται σε επιχειρήσεις με εννέα ή 

λιγότερους υπαλλήλους. Συνεπώς, (βάσει μέσων όρων Ε.Ε.)  οι μικρές επιχειρήσεις 

που απασχολούν στο δυναμικό τους λιγότερα από 10 άτομα, λειτουργούν σε επίπεδα 

παραγωγικότητας που είναι χαμηλότερα κατά 40% σε σύγκριση με τα επίπεδα 

παραγωγικότητα των επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από 250 

υπαλλήλους. Παράλληλα, πέρα από την λειτουργία πολλών μικρών επιχειρήσεων, 

παρατηρείται σημαντική έλλειψη στην δημιουργία και ανάπτυξη μεγάλων μονάδων 

καθώς και στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Κύριος παράγοντας αυτού του 

γεγονότος αποτελεί η ύπαρξη πολλών αντικινήτρων, που δεν επιτρέπουν στην 
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υλοποίηση αυτού του στόχου, για παράδειγμα το περίπλοκο και ασταθές φορολογικό 

σύστημα που δεν ευνοεί την δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η πολυνομία και η 

γραφειοκρατία που καθυστερούν τις επενδύσεις, καθώς και η ύπαρξη περίπλοκης 

διαδικασίας αδειοδότησης. 

 Μεγάλος και μη αποδοτικός δημόσιος τομέας. Αποτελεί πραγματικότητα, ότι ο 

δημόσιος τομέας της Ελλάδας, (σε σύγκριση με το μέγεθος και την οικονομία της 

χώρας),  αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και πιο δαπανηρούς στην Ευρώπη. 

Επιπρόσθετα, αυτή η κακή κατάσταση που επικρατεί στον δημόσιο τομέα σε 

συνδυασμό με τα υπέρογκα έξοδα του δημοσίου, καταδεικνύει την τεράστια 

αναποτελεσματικότητα του Ελληνικού δημόσιου τομέα. Ταυτόχρονα ο δημόσιος 

τομέας πάσχει από τον κατακερματισμό και την επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ 

οργανισμών και υπουργείων, δημιουργώντας επιπλέον βάρη και καθυστερήσεις στις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, με συνεπακόλουθη ενίσχυση της παραοικονομίας. 

Το μεγάλο μέγεθος και η χαμηλή αποτελεσματικότητα προστίθενται στον μακρύ 

κατάλογο των στρεβλώσεων που ο δημόσιος τομέας επιβάλλει στην οικονομία. 

Παράλληλα, η έλλειψη μηχανισμού ελέγχου όσον αφορά στη δημόσια δαπάνη, 

συμπεριλαμβανόμενων και των δημόσιων προμηθειών, δημιουργεί στρεβλώσεις 

στους όρους ανταγωνισμού στον ιδιωτικό τομέα. Η εμπορική λειτουργία πολλών 

επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κράτος. Το 

γεγονός αυτό και μόνο καταδεικνύει τη ζωτική ανάγκη να μειωθεί η εξάρτηση της 

ελληνικής οικονομίας από το δημόσιο τομέα και να βελτιωθεί σημαντικά η 

αποδοτικότητα του (Τράπεζα της Ελλάδος, 2010). 

 Έλλειμμα ευελιξίας και ευρείας συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Παρότι έχουν 

γίνει σημαντικές προσπάθειες για την υιοθέτηση Ευρωπαϊκών προτύπων, οι εργοδότες 

εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αντικίνητρα στις προσλήψεις, κυρίως λόγω του 

δύσκαμπτου νομικού πλαισίου, της επίδρασης των συλλογικών συμβάσεων στην 

αύξηση του κόστους εργασίας και στη συχνά στρεβλή λειτουργία του θεσμού της 

διαιτησίας. Ταυτόχρονα, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην αγορά 

εργασίας αποτελεί η ανικανότητα πολλών απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστημίων 

να βρουν εργασία, πρόβλημα που οφείλεται και στο μεγάλο χάσμα ανάμεσα στα 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα – Πανεπιστήμια (που σου προσφέρουν κυρίως 

θεωρητικές γνώσεις) και στον επιχειρηματικό κόσμο. Εξαιτίας αυτών των 

στρεβλώσεων, η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη κινητικότητα στην αγορά εργασίας στην 

Ευρώπη και τη μεγαλύτερη μέση παραμονή σε μία δουλειά. Η κινητικότητα στην 
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αγορά εργασίας αντικατοπτρίζει την «υγεία» μίας οικονομίας. Το χαμηλό επίπεδο του 

δείκτη κινητικότητας αντανακλά και τη χαμηλή συμμετοχή του πληθυσμού στο 

εργατικό δυναμικό. 

 Δύσβατο νομικό και δικαστικό σύστημα. Η επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα 

εμποδίζεται από ένα δύσβατο σύστημα απονομής δικαιοσύνης με μεγάλο αριθμό 

νόμων, που είναι συχνά διφορούμενοι, και αλληλοαναιρούμενοι (π.χ. στην 

περιβαλλοντική νομοθεσία), με πολλαπλές επικαλύψεις και συχνές αναθεωρήσεις 

(π.χ. στον τομέα της φορολογίας). Αυτή η πολυπλοκότητα των νόμων δημιουργεί 

έλλειψη επιείκειας οδηγώντας σε μη παραγωγική δημόσια διοίκηση που προκαλεί 

καθυστερήσεις, σύγχυση και τριβές μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης αποτελεί η υπερφόρτωση του δικαστικού 

συστήματος με υποθέσεις προς εκδίκαση, ενώ ταυτόχρονα υστερεί σε  διαδικασίες και 

που θα μπορούσαν να καταπολεμήσουν τη συμφόρηση. Ταυτόχρονα, ένα ακόμα 

στοιχείο που επιβαρύνει το ήδη δυσλειτουργικό σύστημα αποτελεί το γεγονός ότι δεν 

υπάρχουν κριτήρια με βάση τα οποία θα μπορούσαν να ιεραρχηθούν οι υποθέσεις, 

καθώς επίσης ούτε και οι απαραίτητοι οργανωτικοί πόροι για να καλύψουν τις πολλές 

διαδικαστικές απαιτήσεις.  

 Εκτεταμένη παραοικονομία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος 

αλλά και άλλων οργανισμών, η παραοικονομία στην Ελλάδα ανέρχεται περίπου στο 

30% της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό συνεπάγεται μία πολύ 

σημαντική σε έκταση φοροδιαφυγή. Εκτιμάται ότι το 2009 το κράτος απέτυχε να 

εισπράξει περίπου €15-20 δισ. σε φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, 

καθώς και σε ΦΠΑ. Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με 7%-9% του ΑΕΠ και 60%-80% του 

ελλείμματος του 2010 (Τράπεζα της Ελλάδος, 2010). Αυτή η αδυναμία του κράτους 

να εισπράξει τους φόρους οφείλεται σε πολλούς παράγοντας αλλά κυρίως με την 

απουσία προηγμένων διαδικασιών για τον προσδιορισμό και την ανίχνευση της 

φοροδιαφυγής, την κατηγοριοποίηση των διαφορετικών υποθέσεων, την απουσία 

κατάλληλων τακτικών παρέμβασης και αποτελεσματικών μεθόδων είσπραξης. Παρά 

τις συνεχείς προσπάθειες προς την αποφυγή των κρουσμάτων της φοροδιαφυγής, 

εξακολουθεί να επικρατεί ένα μεγάλο χάσμα σε σχέση με τις διεθνείς πρακτικές για 

την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ωστόσο, εκτός από την φοροδιαφυγή, το 

κράτος πρέπει να αντιμετωπίσει και την «μαύρη αγορά εργασίας» καθώς δεν 

εισπράττει φόρος εισοδήματος από τους υπαλλήλους και δεν αποδίδονται εργατικές 

εισφορές (ΙΚΑ) από τους εργοδότες. Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι υπάρχουν και 
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άλλοι τομείς της οικονομίας όπου η παραοικονομία ανθίζει, για παράδειγμα οι 

παράνομες εισαγωγές και τα τυχερά παιχνίδια, όπου ένα μεγάλο μέρος των 

συναλλαγών πραγματοποιείται εκτός της επίσημης οικονομίας. 

 

6.3.3 Τα Εμπόδια κάθε Πεδίου Επιχειρηματικής Δράσης  

 

Πεδίο επιχειρηματικής δράσης: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  

Στο συγκεκριμένο πεδίο επιχειρηματικής δράσης οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν και 

ορισμένα επιπλέον εμπόδια. Ένα πολύ σημαντικό εμπόδιο στις Ελληνικές εισαγωγές 

διαδραματίζει η  

1. επιβάρυνση με εισφορά 0,15% επί της τιμολογιακής αξίας CIF των εισαγόμενων 

ειδών από τρίτες χώρες σε πίστωση τηρούμενου Λογαριασμού Ενίσχυσης 

Εξωτερικού Εμπορίου. Αποτέλεσμα αυτής της επιπλέον εισφοράς αποτελεί η 

αύξηση της τιμής των εισαγόμενων α΄ υλών και παράλληλα  προκαλεί αύξηση της 

τιμής του τελικού προϊόντος. Συνεπώς, αυτή η απρόβλεπτη αύξηση της τιμής του 

προϊόντος κατατάσσει το προϊόν σε μη ανταγωνιστική κλίμακα σε σχέση με τα 

άλλα όμοια προϊόντα και γίνεται μετακύλιση της τελικής επιβάρυνσης από το 

αυξημένο κόστος του προϊόντος στον καταναλωτή. Παράλληλα,  υπάρχει 

2.  αυξημένο κόστος εκτελωνισμού που ανέρχεται στο 3%- 5% της αξίας του 

εμπορεύματος, συμπεριλαμβανομένου και την αμοιβή του εκτελωνιστή. Στο 

σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι τα έξοδα για τον εκτελωνιστή δεν 

αναγνωρίζονται από την εφορία ως δαπάνη, δημιουργώντας σημαντικά κόστη, 

καθώς η απασχόληση του δεν είναι υποχρεωτική από τον νόμο. Αποτέλεσμα 

αυτής της πράξης είναι η δημιουργία σοβαρών προβλημάτων με τις κυριότερες 

επιπτώσεις να εμφανίζονται στα εισαγόμενα προϊόντα, καθώς καθίστανται 

υπερβολικά ακριβά και τα εξαγόμενα μη ανταγωνιστικά. Ταυτόχρονα, η παρουσία 

των προηγούμενων εμποδίων σε συνδυασμό με το  

3. ανεπαρκές ωράριο λειτουργίας των τελωνείων οξύνουν ακόμη περισσότερο την 

ήδη άσχημη εικόνα της Ελληνικής αγοράς. Η μη οργανωτική δομή των τελωνείων, 

η έλλειψη εκσυγχρονισμού των υποδομών και το μη επαρκές ωράριο έχουν 

σοβαρές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις καθώς επιμηκύνουν σε μεγάλο βαθμό τον 

χρόνο παραμονής στα τελωνεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης 
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είναι η παραμονή εμπορευμάτων στο τελωνείο από την Δευτέρα το μεσημέρι 

μέχρι την Παρασκευή το πρωί. Τέλος, γίνεται αναφορά και στην υποχρέωση που 

φέρουν όλες οι επιχειρήσεις να  

4. καταβάλουν άμεσα στο τελωνείο τον αναλογούντος φόρο που αντιστοιχεί στο 

κόστος των εισαγόμενων προϊόντων, χωρίς να γίνεται συμψηφισμός από τυχόν 

επιστροφές προϊόντων (συνεπώς μικρότερος κόστος άρα και μικρότερος φόρος) ή 

και πιστωτικών υπολοίπων. Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας είναι οι επιχειρήσεις 

να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κόστος. 

Πεδίο επιχειρηματικής δράσης: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Στο συγκεκριμένο πεδίο το σημαντικότερο πρόβλημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωπες οι 

επιχειρήσεις αποτελεί η 

1. χωροθέτηση, δηλαδή ο προσδιορισμός της έκτασης της γης που είναι για 

εκμετάλλευση και για ποιες χρήσεις. Σοβαρές επιπτώσεις αυτού του εμποδίου 

είναι οι καθυστερήσεις στις πρόδρομες αδειοδοτικές διαδικασίες, η λειτουργία 

πελατειακού συστήματος, καθώς επίσης και η υποχρέωση απομάκρυνσης – 

αύξηση κόστους και ενδεχόμενη μη απόσβεση επενδύσεων. Ταυτόχρονα, 

αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών 

σε περιοχές με αδιευκρίνιστο καθεστώς χρήσεων.Παράλληλα, ένα ακόμη 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά την εγκατάστασή τους 

αποτελεί η  

2. περιβαλλοντική αδειοδότηση. Αποτελεί πολύ σημαντικό πρόβλημα καθώς 

υπάρχει έλλειψη προδιαγραφών ως προς το περιεχόμενο των Μελετών 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς και καμία δέσμευση από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες ως προς την τήρηση τιθέμενων προθεσμιών. Επιπρόσθετα, ο 

επενδυτής οδηγείται σε πολλαπλές επισκέψεις για την προώθηση του φακέλου 

που σε συνδυασμό με την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στις υπηρεσίες 

αποτελούν δύο αρκετά δεσμευτικούς παράγοντες. Σοβαρές επιπτώσεις αυτού του 

προβλήματος αποτελούν οι μεγάλες καθυστερήσεις ακόμα και σε περιπτώσεις 

επέκτασης υφιστάμενων εγκαταστάσεων, οι απορρέουσες επιπτώσεις σε όρους 

διαφθοράς ασφάλειας δικαίου, επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας, κ.λπ. 

και το κυριότερο η δυσφήμιση της χώρας ως τόπου υποδοχής άμεσων ξένων 

επενδύσεων. Αξίζει να σημειωθεί, το πρόβλημα της  
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3. άδειας της εγκατάστασης όπου επιβάλλεται μια σειρά από υποχρεωτικές μελέτες 

που είναι αρκετά χρονοβόρες καθώς και η αδυναμία διοικητικού ελέγχου, με 

βασικότερο πρόβλημα εκείνο της έλλειψης εξειδικευμένης γνώσης για τον ως 

άνω διοικητικό έλεγχο. Σημαντικές επιπτώσεις αυτού του προβλήματος αποτελεί 

η καθυστέρηση στην άδεια χορήγησης εγκατάστασης, οι απορρέουσες επιπτώσεις 

(διαφθορά, επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα) προκειμένου να αποκτηθεί η 

άδεια και τέλος το διοικητικό κόστος που απορρέει από την παραπάνω 

υποχρέωση με θεσμοθετημένες αμοιβές υπέρ των μελετητών. Επιπρόσθετα, 

υπάρχει και το πρόβλημα της  

4. οικοδομικής άδειας που αποτελεί μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία έγκρισης 

με σοβαρές επιπτώσεις που ελλοχεύουν επιβαρύνσεις σε κόστος και χρόνο για τις 

επιχειρήσεις. Τέλος,  

5. ξαφνικές αλλαγές χρήσεων γης επηρεάζουν επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν με 

απολύτως νόμιμες άδειες προκαλώντας αδυναμία για μακροχρόνιο 

προγραμματισμό δράσης, πρόβλημα στην εξερεύνηση νέων περιοχών για 

μετεγκατάσταση καθώς πρόβλημα στην υλοποίηση της νέας επένδυσης. 

Πεδίο επιχειρηματικής δράσης: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Σε αυτό το πεδίο δράσης υπάρχουν μερικά σοβαρά προβλήματα με τα οποία έρχονται 

αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις. Αρχικά, το πρόβλημα με την  

1. άδεια λειτουργίας καθώς υπάρχει μεγάλο πλήθος πιστοποιητικών και αρκετές 

φορές υπάρχουν αδιαφανείς συναλλαγές για την τελική έγκριση. Κύρια επίπτωση 

αυτού του προβλήματος αποτελούν οι πρόσθετες επιβαρύνσεις σε χρόνο και 

κόστος για τις επιχειρήσεις, καθώς το σύνολο σχεδόν των τεχνικών απαιτήσεων 

λειτουργίας καλύπτεται από τις απαιτήσεις ασφαλιστικών συμβολαίων. 

Παράλληλα, υπάρχει  

2. αδυναμία εφαρμογής και ενεργοποίησης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου 

(Γ.Ε.ΜΗ.)  λόγω καθυστερήσεων στη διαγωνιστική διαδικασία για την υλοποίηση 

του απαραίτητου έργου που οδηγεί  στην απαξίωση της αρχική επένδυσης του 

κράτους (Γ’ ΚΠΣ) στο σύστημα Γ.Ε.ΜΗ σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί το 

έργο. Ταυτόχρονα, η καθυστέρηση της πλήρους λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα της προώθησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μεταξύ του 
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κράτους και των επιχειρήσεων και κυρίως σε ότι αφορά την ίδρυση και την 

καθημερινή τους λειτουργία. 

3. Η διαχείριση επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων (ΚΥΑ 13588/725/2006 

Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 181098/444/ 28.1.2008): Για τη διαχείριση βιομηχανικών 

αποβλήτων απαιτείται η έκδοση άδειας διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων ενώ 

έχει, ήδη, προηγηθεί η Απόφαση  Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τις 

εργασίες επεξεργασίας, αξιοποίησης ή/και διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων. Οι 

επιπτώσεις αυτού του προβλήματος είναι όμοιες με αυτές του προηγούμενου 

προβλήματος. Τέλος, η  

4. μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων:  Σύμφωνα με το άρθρο 8 «Όροι 

και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων» της απόφασης Αριθ. 

Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ Β΄ 1909/2003), προβλέπεται πως για τις επιχειρήσεις με 

δραστηριότητα τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων σε 

ΟΤΑ που εμπίπτουν σε περισσότερες από μία Περιφέρειες, απαιτούνται σχετικές 

άδειες που χορηγούνται ξεχωριστά από κάθε Γενικό Γραμματέα των οικείων 

Περιφερειών. Συνεπώς, η έκδοση όλων των σχετικών αδειών από κάθε Περιφέρεια 

απαιτεί κόστος σε κεφάλαιο αλλά και πολύ περισσότερο σε χρόνο. 

Πεδίο επιχειρηματικής δράσης: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

Στο πεδίο δράσης ¨παραγωγική διαδικασία¨ εντοπίζουμε τα παρακάτω προβλήματα  

1. Λεβητοστάσια – Θερμαστές: Με το ΒΔ 11/3/1955 ορίζονται οι έχοντες το 

δικαίωμα για άσκηση καθηκόντων επιβλέποντος στα λεβητοστάσια καθώς και ο 

τρόπος άσκησης της επίβλεψης. Ορίζονται παράλληλα τα χαρακτηριστικά των 

λεβήτων που εμπίπτουν στις σχετικές διατάξεις. Παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις 

που έχουν σημειωθεί έκτοτε (αυτοματισμοί-monitoring) δεν ισχύει στην Ελλάδα 

κανένας ευρωπαϊκός κανονισμός που να απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη της 

εγκατάστασης από την υποχρέωση συνεχούς επίβλεψης. Ενδεικτικά στη Γερμανία 

το πρότυπο TRD 604 προδιαγράφει από το 1986 τους όρους λειτουργίας λεβήτων 

χωρίς σταθερή επίβλεψη (μέχρι και 72 ώρες συνεχούς λειτουργίας χωρίς παρουσία 

θερμαστή). Συνεπώς, η επιβάρυνση στο κόστος λειτουργίας για ένα ευρύτατο 

φάσμα επιχειρήσεων με ανάγκες σε ατμό ή ζεστό νερό (βιομηχανίες-ξενοδοχεία-

νοσοκομεία κ.λπ.) αποτελεί κύρια επίπτωση αυτού του νόμου. Ενδεικτικά για 
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24ωρη λειτουργία του λέβητα απαιτείται η παρουσία τριών επιβλεπόντων 

αποκλειστικής απασχόλησης. Επιπλέον, σημαντικό πρόβλημα αποτελούν και τα 

2.  Μηχανήματα τεχνικών έργων (επίβλεψη- λειτουργία -συντήρηση): Το Π.Δ. 31/90 

ορίζει τα της επίβλεψης λειτουργίας, χειρισμού και συντήρησης «μηχανημάτων 

εκτέλεσης τεχνικών έργων». Ο παραπάνω όρος αφορά σε ένα ευρύτατο φάσμα 

μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται από ένα μεγάλο πλήθος δραστηριοτήτων 

(μεταποίηση, αποθήκευση, μεταφορές, εξόρυξη, κατασκευές, κ.λπ.). Τα 

προδιαγραφόμενα στο παραπάνω διάταγμα είναι ιδιαίτερα περιοριστικά, 

απαιτητικά, με έντονη τη συντεχνιακή συνιστώσα. Σημαντικές επιπτώσεις του 

παραπάνω όρου εμφανίζονται στο κόστος λειτουργίας όσων επιχειρήσεων 

χρησιμοποιούν μηχανήματα. Παράλληλα, τα  

3. Μηχανήματα έργων (έγκριση τύπου-επιβολή τελών): Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο 

(Υπουργική απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ Δ 13ε/4800 από 30/5/2003, Ν. 2052/92, 

Ν.3481/2006- Άρθρο 6) ορίζει σύνθετες και δαπανηρές διαδικασίες που αφορούν 

στην αδειοδότηση και λειτουργία ενός ευρύτατου φάσματος μηχανημάτων που 

χρησιμοποιούνται από πλήθος επιχειρήσεων. Αποτέλεσμα αποτελεί η επιβάρυνση 

επιχειρήσεων από εφάπαξ αλλά και σε ετήσια βάση καταβαλλόμενων 

επιβαρύνσεων (τέλη απογραφής- χρήσης) καθώς και από διαδικασίες και δαπάνες 

για έγκριση τύπου για κάθε μηχάνημα έργου ανεξαρτήτως τεχνολογίας και 

προέλευσης. Τέλος, τα  

4. Ανυψωτικά μηχανήματα: Η Υπουργική Απόφαση 15085/593/2003 (ΦΕΚ Β 1186) 

που αφορά στα ανυψωτικά μηχανήματα κάθε κατηγορίας που κινούνται εντός των 

αποθηκών θέτει προϋποθέσεις σε ότι αφορά το δίπλωμα χειριστή, τα τέλη 

κυκλοφορίας και τους ελέγχους. Απαίτηση πιστοποίησης προσόντων από το 

αντίστοιχο σωματείο ως προς τον χειρισμό των «μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών 

έργων». Σημαντικές συνέπειες αυτής της απόφασης αποτελούν το αυξημένο  

εργασιακό κόστος, η δυσκολία ανεύρεσης προσωπικού και η  γραφειοκρατία. 

Πεδίο επιχειρηματικής δράσης: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΩΝ  

Στο συγκεκριμένο πεδίο δράσης αντιμετωπίζουμε τρία προβλήματα. Αρχικά το πρόβλημα  

1. Εγκατάσταση-επέκταση-εκσυγχρονισμός βιομηχανιών και αποθηκών στον Νομό 

Αττικής. Αρχής γενομένης από το 1984 (με έναυσμα την ανεξέλεγκτη συσσώρευση 
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δραστηριοτήτων στην Αττική σε συνδυασμό με το τότε υφιστάμενο έλλειμμα σε 

χωροταξική και περιβαλλοντική νομοθεσία) θεσμοθετήθηκαν ασφυκτικά 

περιοριστικοί όροι ως προς την ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών και αποθηκών 

στον Νομό Αττικής (Π.Δ. 84/84). Οι περιορισμοί, οι οποίοι πέρα από την ίδρυση 

αφορούν και σε ζητήματα επέκτασης, εκσυγχρονισμού, καθετοποίησης, παραγωγής 

νέων προϊόντων, μετεγκατάστασης και αύξησης ενεργειακών καταναλώσεων 

(ακόμα και ηλεκτρικού ρεύματος) διατηρούνται με κάποιες διαφοροποιήσεις 

(Ν.2965/01, Ν.3325/05-Μέρος Β) μέχρι και σήμερα. Ως συνέπεια αυτής της 

διάταξης αποτελούν οι παραβατικές συμπεριφορές και περιπτώσεις αθέμιτων 

συναλλαγών (ιδιαίτερα από την πλευρά μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων), τα 

εμπόδια στη λειτουργία και εξέλιξη όσων επιχειρήσεων επιθυμούν να λειτουργούν 

τηρώντας τον Νόμο. Επιπρόσθετα, ο  

2. παράλογος διαχωρισμός αποθηκών με κριτήριο τη βιομηχανική ή εμπορική χρήση 

τους οδήγησε σε σημαντικά προβλήματα στην αδειοδότηση νέων εγκαταστάσεων, 

οι οποίες συχνά δεν μπορούν να σχεδιαστούν με τον τρόπο που θα αξιοποιούσαν 

καλύτερα τα υφιστάμενα οικόπεδα και με ένα τρόπο που θα διευκόλυνε στην 

πράξη την καθημερινή λειτουργία των αποθηκών και λοιπών υποδομών των 

επιχειρήσεων. Τελευταίο πρόβλημα αυτού του πεδίου αποτελούν οι  

3. σημαντικοί περιορισμοί στο ύψος των αποθηκών (μέχρι 11-12 μέτρα) που οδηγούν 

στην απουσία δυνατότητας χρήσης συστημάτων ρομποτικής (καθότι απαιτούνται 

τουλάχιστον 20 μέτρα), η οποία περιορίζει σημαντικά το κόστος, δημιουργώντας 

έτσι πρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις. 

Πεδίο επιχειρηματικής δράσης: ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

Στο πεδίο δράσης ¨εξαγωγές¨ οι επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με το πρόβλημα της  

1. υποχρεωτικής εγγραφής στο «Μητρώο εξαγωγέων» για τη χορήγηση 

«Πιστοποιητικού Χώρας Προέλευσης» επιβαρύνοντας τις επιχειρήσεις με κόστος 

συνδρομών και γραφειοκρατίας. Η πρακτική της υποχρεωτικής εγγραφής σε 

χωριστό μητρώο εξαγωγέων δεν εντοπίζεται σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες. 

Παράλληλα, 

2.  γραφειοκρατικά εμπόδια στην απόκτηση αδειών εξαγωγής αποτελούν χρονοβόρες 

και με υψηλό κόστος διαδικασίες για την εξαγωγή φορτίων από την Ελλάδα: 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα για την εξαγωγή ενός φορτίου από την 
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Ελλάδα απαιτούνται 20 ημέρες (διπλάσιες από τον μέσο όρο των χωρών του 

ΟΟΣΑ), 5 έγγραφα και 1.153 δολάρια εν υπάρχει πάντα σε όλες τις χώρες και 

πόλεις που έχουν έδρα οι αλλοδαποί εισαγωγείς τέτοια ελληνική αρχή. Οι 

επιπτώσεις αυτής της πρακτικής είναι πολλές καθώς και δεν υπάρχει πάντα σε όλες 

τις χώρες και πόλεις που έχουν έδρα οι αλλοδαποί εισαγωγείς τέτοια ελληνική 

αρχή  και συνήθως τα προξενεία και οι πρεσβείες αρνούνται να θεωρήσουν αυτά τα 

έγγραφα καθώς δεν είναι έγγραφα της Ελληνικής Δημοκρατίας και καθώς οι 

αλλοδαποί επίδοξοι εισαγωγείς στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι έλληνες 

πολίτες. Συνεπώς, είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται με 

πρόσθετο κόστος και οδηγούνται σε μείωση της ανταγωνιστικότητας και της 

εξωστρέφειάς τους. Αδιαμφισβήτητα,  

3. η μη χορήγηση προσωρινών αδειών εξαγωγής δειγμάτων για συμμετοχή σε 

διεθνείς εκθέσεις (εκτός ΕΕ) καθώς και εγγύηση επανεισαγωγής υποχρεωτικά 

μέσω επιμελητηρίου αποτελεί σημαντικό εμπόδιο καθώς αυξάνεται το κόστος των 

επιχειρήσεων και εμποδίζεται η συμμετοχή με νόμιμο τρόπο των ελληνικών 

εξαγωγικών επιχειρήσεων, σε εκθέσεις χωρών εκτός ΕΕ, ακόμη και αν στη χώρα 

ενδιαφέροντος υπάρχει ελληνική αρχή που θεωρητικά θα μπορούσε να θεωρήσει το 

πιστοποιητικό αυτό. Ταυτόχρονα η  

4. έκδοση visa είναι ένα σοβαρό πρόβλημα αντιμετωπίζουν σοβαρό που 

αντιμετωπίζουν πολλές ελληνικές εταιρίες όταν προσκαλούν στελέχη επιχειρήσεων 

από ορισμένες ξένες χώρες για συναντήσεις στην Ελλάδα. Τα κατά τόπους 

ελληνικά Προξενεία/Πρεσβείες απαιτούν πολλά δικαιολογητικά, καθυστερώντας ή 

απορρίπτοντας τις αιτήσεις. Αποτέλεσμα αυτής της δυσάρεστης κατάστασης είναι 

όταν οι Έλληνες επιχειρηματίες και στελέχη χρειάζονται άμεσα να ταξιδέψουν σε 

ξένες χώρες όπου απαιτείται να εκδώσουν visa ορισμένα Προξενεία/Πρεσβείες «σε 

αντίποινα» ακολουθούν αργές διαδικασίες ώστε να αντιστοιχούν με τις διαδικασίες 

των ελληνικών Πρεσβειών στις χώρες αυτές, οδηγώντας έτσι και σε ανάσχεση της 

εξωστρέφειας. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, μεταξύ των άλλων προβλημάτων 

αντιμετωπίζουν  

5. δυσκολίες υποστήριξης από την ελληνική διπλωματία στην προσπάθεια 

κατάκτησης των αγορών, με αποτέλεσμα την αδυναμία κατάκτησης νέων αγορών 

και την επιβάρυνση του εμπορικού ισοζυγίου.  Επίσης, υπάρχουν αυξημένες  

6. δαπάνες για εμπορικά ταξίδια όπου συχνά ο έλεγχος της εφορίας απορρίπτει αυτά 

τα έξοδα, ειδικά όταν αφορούν πολλούς συνεχιζόμενους προορισμούς και όταν οι 
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εμπορικές συμφωνίες δεν έχουν ακόμα υπογραφεί, οδηγώντας έτσι στην αύξηση 

του κόστους εξωστρέφειας. Ταυτόχρονα, το ειδικό  

7. τέλος 1€/τόνο υπέρ του δημοσίου που ισχύει για τη διενέργεια φυτοϋγειονομικών 

ελέγχων και ελέγχων ποιότητας – καταλληλότητας γεωργικών προϊόντων προς 

εξαγωγή (Ν. 3460/2006, άρθρο 14) επιβαρύνει, παράνομα, και τις ενδοκοινοτικές 

συναλλαγές, παρότι ο Κανονισμός 882/04 στα άρθρα 27 και 28 είναι σαφής και 

αναφέρεται σε εξαγωγές σε τρίτες χώρες.  

8. Οι καθυστερήσεις στην επιστροφή του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις που 

πραγματοποιούν εξαγωγές, ίσως, να αποτελεί και το σημαντικότερο πρόβλημα για 

τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά 

καθώς προβαίνει σε μείωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και κυρίως σε 

αυτές που έχουν κατεξοχήν εξαγωγική δραστηριότητα και αποτελεί ένα αρκετά 

σημαντικό αντικίνητρο ανάπτυξης της εξαγωγικής δραστηριότητας σε τρίτες 

χώρες. Ολοκληρώνοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στο 

πεδίο των εξαγωγών αξίζει να αναφερθεί και το πρόβλημα της 

9.  διπλής φορολογίας των επιχειρήσεων. Με ορισμένες χώρες δεν έχει ακόμη 

υπογραφεί ή εκκρεμεί η υπογραφή συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας ή 

καθυστερεί υπερβολικά η κύρωση αυτής είτε από το ελληνικό Κοινοβούλιο ή από 

το Κοινοβούλιο της άλλης χώρας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ελληνικές 

εξαγωγικές εταιρίες καταβάλλουν διπλό φόρο που αποτελεί μία άδικη τιμωρία των 

ελληνικών επιχειρήσεων που είναι εξωστρεφείς καθώς και ξένων ομίλων που 

επενδύουν στην Ελλάδα. 

Πεδίο επιχειρηματικής δράσης: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  

Στο πεδίο επιχειρηματικής δράσης ¨συναλλαγές με το δημόσιο¨οι επιχειρήσεις έρχονται 

αντιμέτωπες με πολλά προβλήματα. Αρχικά,  

1. πολύπλοκη και γραφειοκρατική διαδικασία συμμετοχής των επιχειρήσεων σε 

διαγωνισμούς του δημοσίου έχει οδηγήσει σε πρόσθετες επιβαρύνσεις σε κόστος 

και χρόνο τις επιχειρήσεις. Για παράδειγμα υποχρέωση υποβολής: 

νομιμοποιητικών εγγράφων επιχείρησης, φορολογικής ενημερότητας, 

ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ. με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν 

σε σχετικούς διαγωνισμούς να εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται με 

γραφειοκρατικές διαδικασίες. Στην συνέχεια, η ύπαρξη ενός  
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2. δυσανάλογα μεγάλου διαστήματος από την προκήρυξη έως την εκτέλεση και 

αποπληρωμή σύμβασης κρατικών προμηθειών έχει οδηγήσει σε σημαντικές 

χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις που σχετίζονται με : i) στο κόστος της 

εγγυητικής επιστολής, ii) στο διοικητικό κόστος υποβολής συμμετοχής των 

διαγωνισμών iii) στο κόστος παράδοσης των προϊόντων, πέρα των όσων 

προβλέπονται λόγω έλλειψης τεχνικών προδιαγραφών iv) στο χρηματοοικονομικό 

κόστος λόγω των καθυστερήσεων πληρωμών που συνδέονται με τη διαδικασία 

εκτέλεσης της σύμβασης, v) στην ασάφεια και πολυπλοκότητα των διαδικασιών 

παραλαβής και ελέγχου, κ.λπ ιδιαιτέρως σε ότι αφορά την κατακύρωση και 

υπογραφή της σύμβασης αλλά και τις από αυτό προερχόμενες μεταβολές στις 

ημερομηνίες παράδοσης (μετάθεση ημερομηνίας παράδοσης) και ελέγχου από την 

επιτροπή παραλαβής, οι χρονικές καθυστερήσεις επιφέρουν σημαντικές 

οικονομικές επιβαρύνσεις στους προσφέροντες, προερχόμενες κυρίως από τις 

μεταβολές του κόστους των προϊόντων. Επιπρόσθετα, τα 

3.  προβλήματα διαχείρισης των ημερομηνιών λήξης συγκεκριμένων κατηγοριών 

κρατικών προμηθειών οδηγούν σε αύξηση του κόστους των προϊόντων για τον 

προμηθευτή και την εν τέλει μετακύλισή του στο κράτος και αυτό συνάδει απόν το 

γεγονός ότι τα προϊόντα τα οποία έχουν ειδικές απαιτήσεις λόγω της ευπάθειάς 

τους (όπως π.χ. φάρμακα, ή τρόφιμα) απαιτούν πολύ προσεκτικό προγραμματισμό 

της εφοδιαστικής αλυσίδας παραδόσεων, ο οποίος λόγω του απρόβλεπτου των 

διαδικασιών συχνά ανατρέπεται. Παράλληλα,  

4. απαρχαιωμένες ή ελλιπείς τεχνικές προδιαγραφές για προϊόντα που αφορούν τις 

προμήθειες του ελληνικού δημοσίου και καθυστερήσεις σε όλη τη διαδικασία από 

την προκήρυξη έως την κατακύρωση και πληρωμή οδηγούν στην δύσκολη 

πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στις προμήθειες του ελληνικού δημοσίου 

με καθυστερήσεις στη διαδικασία από την προκήρυξη έως την εκτέλεση και 

αποπληρωμή λόγω μη τυποποίησης ειδικά σε περιπτώσεις που επιδέχονται 

τυποποίηση των διαδικασιών. Ταυτόχρονα,  

5. καθυστερήσεις στην επιστροφή του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις και οι  

6. καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων 

και του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ οδηγούν σε μείωση της 

ρευστότητας των επιχειρήσεων. 
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Πεδίο επιχειρηματικής δράσης: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Στο συγκεκριμένο πεδίο επιχειρηματικής δράσης το σημαντικότερο πρόβλημα εντοπίζεται 

στους  

1. περιορισμούς απόκτησης Φ.Ι.Χ (φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης) από εταιρείες για την 

κάλυψη των μεταφορικών τους αναγκών με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να 

παρεμποδίζονται στην προσπάθειά τους να μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους 

και να αξιοποιήσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τα περιουσιακά στοιχεία που 

διαθέτουν. Παράλληλα, υπάρχουν  

2. περιορισμοί στην απόκτηση άδειας Βυτιοφόρων Ιδιωτικής Χρήσης (Β.Ι.Χ.) των 

εταιρειών εμπορίας καυσίμων που οδηγούν σε περιορισμούς στην επέκταση της 

εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων εμπορίας πετρελαιοειδών και στην 

αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, αυξημένο λειτουργικό και συνολικό 

κόστος από τη διακίνηση, λαθρεμπόριο κ.α.,  

3. περιορισμοί στη μεταφορά άδειων εμπορευματοκιβωτίων (containers) που 

διευκρινίζει ότι οι εταιρείες που έχουν φορτηγά ιδιωτικής χρήσης μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων (container) μπορούν να μεταφέρουν αυτά μόνο όταν τα 

εμπορευματοκιβώτια περιέχουν προϊόντα ιδιοκτησίας τους και ότι τα κενά 

εμπορευματοκιβώτια μπορεί να μεταφέρονται μόνο με φορτηγά δημόσιας χρήσης 

έναντι κομίστρου. Αποτέλεσμα αυτού του νόμου είναι σημαντικές απώλειες 

αποτελεσματικότητας στις μεταφορές καθώς αποκλείεται πλέον στην πράξη η 

ανταλλαγή στον προορισμό μεταφόρτωσης ενός γεμάτου εμπορευματοκιβωτίου με 

ένα άδειο από μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί για τις μεταφορές της Φ.Ι.Χ. 

Επίσης, γίνεται λόγος για τον 

4.  περιορισμό του βάρους των φορτηγών (Φ.Ι.Χ.) των εταιρειών ταχυμεταφορών, 

μέχρι τα 4000 κιλά, για μεταφορά ταχυδρομικών αντικειμένων: Με την Απόφαση 

Υ.Α. Α1/ 44351/3608 (ΦΕΚ 1491/Β/2005) εισάγεται ανώτατο όριο 4000 κιλά στο 

βάρος των φορτηγών Φ.Ι.Χ. που χρησιμοποιούν οι εταιρείες ταχυμεταφορών για 

μεταφορά των ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφοράς. Περιορισμοί στο 

βάρος των φορτηγών των εταιρειών ταχυμεταφορών αποσκοπούν στην ανάσχεση 

του ανταγωνισμού που εμμέσως ασκεί η αποστολή των δεμάτων αυτών μέσω 

εταιρειών ταχυμεταφορών αντί της επιλογής χρήσης Φ.Δ.Χ., με αποτέλεσμα να 

εμποδίζεται η ανάπτυξη ενός κλάδου που παγκοσμίως έχει συμβάλλει ουσιαστικά 

στην βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και την αύξηση της 
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ανταγωνιστικότητας των οικονομιών. Επίσης προκύπτει άνιση μεταχείριση σε 

σχέση με τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιεί ο ΕΛΤΑ, δεδομένου ότι στα 

ΕΛΤΑ, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες εταιρείες οι οποίες παρέχουν ταχυδρομικές 

υπηρεσίες, εκδίδονται άδειες για Φ.Ι.Χ. ανεξαρτήτως βάρους. Οι εταιρείες 

ταχυμεταφορών, για την μεταφορά μεγάλων φορτίων (άνω των 4 τόνων), είναι 

υποχρεωμένες σε αντίθεση με τα ΕΛΤΑ να μισθώνουν Φ.Δ.Χ. τα οποία λόγω του 

καθεστώτος της κλειστής αγοράς και του σχετικά υψηλού κόστους απόκτησης 

αδειών Φ.Δ.Χ. δημιουργούν υψηλότερο λειτουργικό κόστος από αυτό που έχουν τα 

ΕΛΤΑ με τα δικά τους Φ.Ι.Χ. ανεξαρτήτως βάρους. Στην συνέχεια ακόμη ένα 

σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε αυτό τον τομέα 

αποτελεί η  

5. απαγόρευση χρήσης καυσίμου Diesel για τη λειτουργία των Φ.Ι.Χ. των 

Επιχειρήσεων Ταχυμεταφορών: Η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει την εφαρμογή 

της νέας τεχνολογίας τύπου καυσίμου Diesel στα Φ.Ι.Χ. των επιχειρήσεων 

Ταχυμεταφορών για τα κέντρα των πόλεων. Αυτή η απαγόρευση δεν ισχύει για 

άλλους κλάδους μεταφορών όπως τα επαγγελματικά οχήματα Φορτηγά Φ.Δ.Χ. ή 

Φ.Ι.Χ. άνω των 4 τόνων και τα ΤΑΧΙ. Η απαγόρευση πετρελαιοκίνησης για τα 

Φ.Ι.Χ. των Ταχυμεταφορών αποτελεί ρυθμιστική διάκριση κατά του κλάδου των 

ταχυμεταφορών δεδομένου ότι δεν ισχύει παρόμοια απαγόρευση για άλλους 

κλάδους μεταφορών όπως Φορτηγά Φ.Δ.Χ. ή Φ.Ι.Χ. άνω των 4 τόνων και ΤΑΧΙ. 

Επιπλέον η εν λόγω απαγόρευση αναγκάζει τις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών να 

υφίστανται ασκόπως υψηλότερα λειτουργικά έξοδα λόγω βενζινοκίνησης αντί 

πετρελαιοκίνησης των οχημάτων τους. Αξίζει να σημειωθεί  

6. απαγόρευση δυνατότητας εκμίσθωσης Φορτηγών Ιδιωτικής Χρήσης από τις 

Εταιρείες Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων οδηγώντας σε ψηλό κόστος διαχείρισης 

στόλου, υψηλό κόστος μεταφοράς προϊόντος και επιβάρυνση του κόστους 

παραγωγής, καθώς τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα (ελεύθεροι επαγγελματίες) που 

χρειάζονται φορτηγά αυτοκίνητα για τη μεταφορά αποκλειστικά ιδίων προϊόντων 

υποχρεώνονται να προβούν με μια τεράστια δαπάνη, είτε αγοράζοντας απευθείας 

ΦΙΧ είτε εκμισθώνοντάς τα μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης. Οι  

7. Εισφορές 80,1% υπέρ τρίτων επί των διοικητικά καθορισμένων αμοιβών φορτωτών 

σε κεντρικές αγορές, όπως προκύπτουν από το τιμολόγιο αμοιβών που εκδίδει η 

Επιτροπή Ρυθμίσεως Φορτ/σεων Ξηράς Αθηνών οδηγούν σε αύξηση τιμών 
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καταναλωτή (ακρίβεια), και μείωση της ανταγωνιστικότητας. Τελευταίο εμπόδιο 

αυτού του τομέα αποτελεί ο  

8. υποχρεωτικός εφοδιασμός με τρόφιμα των κυλικείων πλοίων μόνο με 

ναυτολογημένο προσωπικό το οποίο αμείβεται με το βάρος των αγαθών που 

φορτώνονται. Συνεπώς, αποκλείονται στην πράξη συμφωνίες με τον προμηθευτή 

για παράδοση στο κυλικείο του πλοίου με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών στα 

είδη που πωλούν κυλικεία πλοίων ακτοπλοΐας, ειδικά σε είδη μικρής αξίας και 

μεγάλου όγκου. 

Πεδίο επιχειρηματικής δράσης: Λειτουργία Αγορών 

Στο συγκεκριμένο πεδίο επιχειρηματικής δράσης γίνεται λόγος στα εξής προβλήματα  

1. σημαντική χρονική υστέρηση στην εφαρμογή της Οδηγίας 123/2006 για τις 

υπηρεσίες που οδηγεί σε διατήρηση εμποδίων για την έναρξη επαγγελμάτων και 

υπηρεσιών (υποχρεωτική εγγραφή σε επιμελητήρια, γεωγραφικοί περιορισμοί, 

κ.α.) και επιβολή δεσμευτικών περιορισμών κατά τον προσδιορισμό των αμοιβών 

(ανώτατες & κατώτατες αμοιβές, υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου, κ.α.). Τα 

παραπάνω προβλήματα αφορούν κυρίως στην πλημμελή εφαρμογή της 

προβλεπόμενης από την Οδηγία 123/2006 μεθοδολογίας απλούστευσης. Ως 

επίπτωση αυτής της υστέρησης είναι το υψηλό κόστος υπηρεσιών για 

συγκεκριμένα επαγγέλματα και υπηρεσίες, απαραίτητα στη λειτουργία των 

επιχειρήσεων καθώς και διατήρηση σύνθετων διαδικασιών έναρξης επαγγέλματος 

ή αδειοδότησης υπηρεσιών. Επιπλέον,  

2. το ασταθές και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον λειτουργίας των αγορών 

(καταναλωτικών προϊόντων κυρίως και υπηρεσιών), κυρίως μέσω των  

3. κατ’ εξακολούθηση τροποποιήσεων των διατάξεων του Αγορανομικού Κώδικα 

οδηγεί σε περιορισμούς στην εμπορική και κοστολογική πολιτική των 

επιχειρήσεων.  

4. Κωδικοποίηση της εθνικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα: Η Νομοθεσία για τα 

τρόφιμα είναι διάσπαρτη σε διαφορετικά νομικά κείμενα (δηλαδή του Κώδικα 

Τροφίμων & Ποτών, των Κτηνιατρικών Διατάξεων που είναι σχετικές με τα 

τρόφιμα, των Υγειονομικών Διατάξεων που είναι σχετικές με τρόφιμα και νερά και 

τυχόν άλλων κανονιστικών διατάξεων -Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές 

Αποφάσεις, Κανονισμοί κ.α.- που αφορούν στο ίδιο αντικείμενο). Τα κείμενα αυτά 
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δεν εκφράζουν την ίδια φιλοσοφία, συχνά αντικρούονται επιτείνοντας τη σύγχυση 

που περιγράφουμε στο κομμάτι των ελέγχων και κυρώσεων. Συνεπώς, 

δημιουργείται περιθώριο στις Αρχές ελέγχου για διαφορετικές ερμηνείες ομοειδών 

δεδομένων. Επιτείνει τη σύγχυση και καθιστά τη συμμόρφωση εξαιρετικά δύσκολη 

και με υψηλό κόστος όχι πάντα επ’ ωφελεία των καταναλωτών και της δημόσιας 

υγείας. Επιπρόσθετα, η 

5.  εμπορία και διακίνηση σιτηρών: Δεν αναγνωρίζονται πιστοποιημένα εργαστήρια 

για την ποιότητα των φορτίων από το εξωτερικό. Το πρόβλημα επιδεινώνεται με 

την παύση λειτουργίας των υποδομών – σιλό του ΟΛΠ που αφαιρεί από την αγορά 

σημαντικές υποδομές χωρίς να αντικατασταθούν με νέες. Σημαντική συνέπεια της 

διακίνησης και της εμπορίας αποτελεί η αύξηση του κόστους εισαγωγής και 

διακίνησης σε ακριτικές περιοχές του βασικού αυτού είδους διατροφής. Δεν είναι 

δυνατή η δειγματοληψία κατά την φόρτωση και αποστολή του σιταριού, αλλά μόνο 

κατά την άφιξη, με αποτέλεσμα, λόγω των καθυστερήσεων στα αναγνωρισμένα 

από το κράτος ημεδαπά εργαστήρια, να μην είναι διαθέσιμες οι αναλύσεις πριν το 

φορτίο αναμιχθεί με άλλα φορτία και διακινηθεί στην αγορά. Παράλληλα, 

επηρεάζονται και οι ζωοτροφές και συνεπώς οι τιμές κρεάτων.  

6. Περιορισμοί στη σύσταση εταιρίας προς εκμετάλλευση φαρμακείου: Για την 

εκμετάλλευση φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης επιτρέπεται η σύσταση 

ομόρρυθμης η ετερόρρυθμης εταιρίας μόνο μεταξύ φαρμακοποιών με την 

προϋπόθεση ότι ο αδειούχος φαρμακοποιός του φαρμακείου ή της 

φαρμακαποθήκης θα συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 50% στο εταιρικό 

κεφάλαιο, τα κέρδη και τις ζημιές της εταιρίας. Αποτέλεσμα αυτού του 

περιορισμού είναι ότι ο επιστήμονας υποχρεωτικά γίνεται επιχειρηματίας, ενώ δεν 

μπορούν να δημιουργηθούν αποτελεσματικά επιχειρηματικά σχήματα φαρμακείων 

και μαζί με το εγγυημένο ποσοστό κέρδους των φαρμακείων συμβάλλει 

ουσιαστικά στην υπερβολική φαρμακευτική δαπάνη που οδηγεί τα ασφαλιστικά 

ταμεία σε οικονομικό αδιέξοδο.  

7. Ενιαία τιμή βιβλίου: Το άρθρο 1 παρ. 3α του Νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ: Α 271) 

επιβάλλει την ενιαία τιμή βιβλίου και περιορίζει την έκπτωση έως 10%, 

απαγορεύοντας κάθε μεγαλύτερη έκπτωση με αποτέλεσμα την μη μείωση των 

τιμών ειδικά ξενόγλωσσων σχολικών βιβλίων.  

8. Στρεβλώσεις στην αγορά κινητής τηλεφωνίας που ακυρώνουν τα οφέλη της 

ανταγωνιστικής λειτουργίας της αγοράς: Τετραπλασιασμός της ποσοστιαίας 
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επιβάρυνσης από το τέλος κινητής τηλεφωνίας μέσα σε μια δεκαετία για τις 

συνδρομές, ενώ για τα καρτοκινητά επιβλήθηκε τέλος 12%, πρόσθετη επιβάρυνση 

της παροχής υπηρεσιών ασύρματης επικοινωνίας με την εκ νέου υποχρέωση 

αδειοδότησης όλων των υφιστάμενων κεραιών της κινητής τηλεφωνίας με 

προδιαγραφές και διαδικασίες που δεν ισχύουν σε καμία άλλη χώρα. Συνεπώς, 

ακυρώνεται μεγάλο μέρος από την ωφέλεια του καταναλωτή λόγω της μείωσης 

τιμών των εταιρειών, καθώς έχουν σε μεγάλο βαθμό καλυφθεί από τις αυξήσεις της 

φορολογίας και δημιουργείται στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ σταθερών και 

ασύρματων δικτύων καθώς τα σταθερά δίκτυα δεν αντιμετωπίζουν αντίστοιχη 

φορολογική επιβάρυνση. Παράλληλα, εμφανίζονται και περιορισμοί στην 

ανάπτυξη της ασύρματης σύνδεσης με το διαδίκτυο, που φορολογείται σαν κινητή 

τηλεφωνία και που χρησιμοποιεί τις ίδιες υποδομές την ώρα που υποτίθεται ότι η 

διάδοση των νέων τεχνολογιών, αποτελεί προτεραιότητα πολιτικής.  

Πεδίο επιχειρηματικής δράσης: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ και ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ  

Στο συγκεκριμένο πεδίο επιχειρηματικής δράσης παρατηρούνται τα παρακάτω προβλήματα:  

1. καθυστέρησης εκδίκασης αποφάσεων που αφορούν στην προσφυγή κατά 

αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα το αυξημένο κόστος 

προσφυγής στην δικαιοσύνη.  

2. Διοικητική αναφορά στην πολιτική ηγεσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Η οποία 

οδηγεί στο να πλήττεται το κύρος του θεσμού, αμφισβητείται η ανεξαρτησία και 

αμεροληψία των ελέγχων και αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και 

καλλιεργείται αβεβαιότητα στις επιχειρήσεις για τη διαφύλαξη του θεσμικού 

πλαισίου του ανταγωνισμού στην πράξη. Επιπλέον, αποτέλεσμα αυτής της 

αναφοράς αποτελούν οι σημαντικές χρονικές καθυστερήσεις στην εκδίκαση 

υποθέσεων και καταγγελιών από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.  

3. Ταύτιση της αποφασιστικής και της διερευνητικής αρμοδιότητας της Επιτροπής 

Ανταγωνισμού που οδηγεί σε σύγκρουση αρμοδιοτήτων.  

4. Διατήρηση σημαντικών διαφοροποιήσεων της εθνικής νομοθεσίας για την 

προστασία του καταναλωτή έναντι της αντίστοιχης ευρωπαϊκής με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθούν εμπόδια στην επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας των 

επιχειρήσεων (ηλεκτρονικού εμπορίου και διασυνοριακών συναλλαγών) καθώς 

πρέπει να ικανοποιούν νομικές δεσμεύσεις για την Ελλάδα διαφορετικές από 
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εκείνες που πληρούν για άλλα ευρωπαϊκά κράτη (πχ προσαρμογή των συμβατικών 

όρων και των εμπορικών πολιτικών ή η μετάφραση των κανόνων). Ταυτόχρονα, 

υπάρχει ανάληψη πρόσθετων εξόδων συναλλαγών και αυξημένη νομική 

αβεβαιότητα και υψηλό κόστος νομικών υπηρεσιών.  

5. Ν. 2251/94 όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα προβλέπει άσκηση συλλογικών 

αγωγών από ενώσεις καταναλωτών με αίτημα την επιδίκαση χρηματικής 

ικανοποίησης για ηθική βλάβη καταναλωτών. Για τον καθορισμό του ύψους της 

χρηματικής ικανοποίησης, ορίζεται ρητά ότι λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της 

επιχείρησης, ο κύκλος εργασιών της και οι ανάγκες της γενικής και εδικής 

πρόληψης. Τα επιδικασθέντα ποσά διατίθενται στις καταναλωτικές οργανώσεις και 

το κράτος και όχι στους καταναλωτές που θίγονται. Επιδιώκεται η επίτευξη 

σκοπών που είναι αντίθετοι προς τη λογική και την αποκαταστατική φύση που 

διέπει τον θεσμό της ηθικής βλάβης και της θέσης του στο σύστημα δικαίου μας 

π.χ. σκοπός γενικής και ειδικής πρόληψης, πολύ περισσότερο εφ’ όσον μάλιστα η 

παραπάνω ρύθμιση δεν αποβλέπει στην ικανοποίηση των θιγόμενων καταναλωτών 

στους οποίους και δεν περιέρχεται τελικά (θεσπίζονται ουσιαστικά «punitive 

damages»).Ταυτόχρονα, ο κίνδυνος της υπερβολικής αυξήσεως των αγωγών ηθικής 

βλάβης είναι μεγάλος, (λειτουργία ως κινήτρου του προβλεπόμενου εσόδου σε 

ποσοστό 35% για τις εμπλεκόμενες ενώσεις καταναλωτών) και στην επιταγή να 

συνεκτιμάται ο ετήσιος κύκλος εργασιών του προμηθευτή, πέραν του βαθμού που 

συναρτάται με την προξενούμενη βλάβη στον θιγόμενο καταναλωτή, ενδέχεται να 

επιβαρύνει υπέρμετρα τις εναγόμενες επιχειρήσεις.  

6. Έλλειψη μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής πολιτικής καταναλωτή με οφέλη 

τόσο για τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις αλλά και την οικονομία 

συνολικά. Αποτέλεσμα είναι η αδυναμία προσαρμογής της εμπορικής πολιτικής 

των επιχειρήσεων στις γενικές κατευθύνσεις μιας ολοκληρωμένης πολιτικής 

καταναλωτή, με οφέλη για όλους τους παράγοντες της αγοράς και η αδυναμία 

συνεργασίας καταναλωτών, επιχειρήσεων και πολιτείας για την αποδοτικότερη 

λειτουργία της αγοράς. 
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Πεδίο επιχειρηματικής δράσης: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

Στο πεδίο επιχειρηματικής δράσης ¨χρηματοοικονομικά¨ εντοπίζονται 3 σημαντικά 

προβλήματα  

1. Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου ( Φ.Σ.Κ.), ανάμεσα σε άλλα, είναι δυσμενείς για 

τη συνένωση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Ωστόσο η Ε.Ε. αν και θεωρεί ότι θα 

ήταν καλύτερο να καταργηθεί ο Φ.Σ.Κ. παρά ταύτα επιτρέπει την επιβολή του υπό 

τον όρο όμως ότι ο φορολογικός συντελεστής θα πρέπει να είναι ενιαίος εντός ενός 

και του αυτού κράτους μέλους. Η επιβολή του Φ.Σ.Κ. έχει δυσμενέστερες 

επιπτώσεις στη συνένωση και ανάπτυξη επιχειρήσεων με έδρα την Ελλάδα από ότι 

στα λοιπά κράτη -μέλη. Οι συνέπειες αυτές είναι ιδιαίτερα αρνητικές στη σημερινή 

συγκυρία που επιβάλλεται να δοθεί προτεραιότητα στην ανάκαμψη των 

επενδύσεων. Ταυτόχρονα, η  

2. επιβάρυνση των δανειακών συμβάσεων με εισφορά 0,6% επί των καταναλωτικών 

και επιχειρηματικών δανείων και 0,12% επί των στεγαστικών δανείων (ν. 128/75) 

οδηγεί σε αύξηση του κόστους κεφαλαίου και επιβάρυνση της ανταγωνιστικότητας 

της επιχείρησης. Τέλος, η  

3. χαρτοσήμανση με 3,6% των ταμειακών διευκολύνσεων και γενικότερα των 

δανείων που παρέχουν οι μέτοχοι στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν οδηγεί σε 

αύξηση του κόστους δανεισμού, επιβάρυνση της ανταγωνιστικότητας της 

επιχείρησης και εξώθηση προς πλάγιες λύσεις της χρηματοδότησης από τα ίδια 

κεφάλαια μετόχων. 

Πεδίο επιχειρηματικής δράσης: ΕΡΕΥΝΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  

Σε αυτό το πεδίο δράσης το πρώτο πρόβλημα το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε 

είναι:  

1. έκπτωση δαπανών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (ΕΤΕ): Με το άρθρο 

10 του Ν. 2992/02 «Μέτρα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και άλλες 

διατάξεις» θεσμοθετήθηκε η έκπτωση του 50% των δαπανών ΕΤΕ από τα καθαρά 

κέρδη των επιχειρήσεων με τον προσδιορισμό των δαπανών αυτών να συνιστά 

αρμοδιότητα της ΓΓΕΤ. Η ρύθμιση προβλεπόταν να ισχύσει μέχρι 31/12/2004. Με 

τον Νόμο 3296/04 «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, 

φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» (Άρθρο 9 § 8, 9) η σχετική δυνατότητα 
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παρατάθηκε μέχρι την 31/12/2008. Ταυτόχρονα ως πρόσθετη προϋπόθεση για 

υπαγωγή στο κίνητρο θεσμοθετήθηκε οι δαπάνες ΕΤΕ να υπερβαίνουν τον μέσο 

όρο των αντίστοιχων που πραγματοποιήθηκαν τις 2 προηγούμενες χρήσεις. 

Πρόσθετη παράταση ισχύος μέχρι και την 31/12/10 δόθηκε από τον Ν. 3775/09 

(Άρθρο 6). Μέχρι στιγμής δεν έχει τεθεί θέμα ανανέωσης της παράτασης. Οι 

δαπάνες των μεταλλευτικών και εξορυκτικών επιχειρήσεων που αφορούν σε 

γεωλογικές έρευνες δεν λογίζονται ως ερευνητικές αν και οι σχετικές 

δραστηριότητες συνιστούν έρευνα χαρακτηριζόμενη από υψηλό βαθμό 

αβεβαιότητας. Συνεπώς, αποθαρρύνεται η εμφάνιση δαπανών στα βιβλία ως 

δαπάνες έρευνας και ο περιορισμένος χρόνος ισχύος δημιουργεί αβεβαιότητα. 

Παράλληλα, οι προϋποθέσεις τζίρου δυσχεραίνουν τις νέες επιχειρήσεις και δεν 

ενθαρρύνεται η νέα επιχειρηματικότητα. 

2. Διαδικασία κατοχύρωσης και προστασίας καινοτομιών: Η κατοχύρωση 

ευρεσιτεχνιών απαιτεί μεγάλη επιμέλεια, κόπο και χρόνο. Ενδεικτικά, απαιτείται 

λεπτομερής περιγραφή της εφεύρεσης, τεκμηρίωση των πλεονεκτημάτων της 

καθώς και υφιστάμενων μειονεκτημάτων. Συνεπώς, τα προβλήματα είναι 

αποτρεπτικά για να ξεκινήσουν αλλά και να ολοκληρώσουν οι Έλληνες 

επιχειρηματίες τις αναγκαίες διαδικασίες για την κατοχύρωση και προστασία 

καινοτομιών.  

3. απουσία ευελιξίας εργασιακών σχέσεων για το προσωπικό που απασχολείται για 

Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη με αποτέλεσμα πρόσθετες επιβαρύνσεις σε 

κόστος για τις επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, πολύ σημαντικό πρόβλημα αποτελεί  

4. η εμπλοκή ερευνητών ΑΕΙ σε επιχειρηματικές συνεργασίες δυσχεραίνεται 

σημαντικά από παράγοντες όπως η έκδοση ειδικής άδειας που πρέπει να λάβουν 

από το Ίδρυμα με το οποίο συνεργάζονται και η σχετική εμπειρία δεν 

συνυπολογίζεται ως προσόν στην ανέλιξή τους.  Συνεπώς, η έλλειψη 

ενδιαφέροντος από την ακαδημαϊκή κοινότητα για ερευνητικές εργασίες μέσα στην 

επιχείρηση είναι πολύ έντονη. Ακόμη, 

5.  η έλλειψη εξειδικευμένων δικαστηρίων για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα με αποτέλεσμα η έλλειψη 

εξειδικευμένης γνώσης στα ήδη υφιστάμενα δικαστήρια καθώς και οι μεγάλες 

καθυστερήσεις στη λειτουργία τους τα καθιστά καταρχήν αποτρεπτικό παράγοντα 

για την επίλυση διαφορών που αφορούν καινοτομίες που μπορεί να έχουν 
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απαξιωθεί έως ότου εκδικαστούν τυχόν διαφορές στα ελληνικά δικαστήρια. 

«Ανοικτή πληγή» αυτού του πεδίου αποτελούν τα  

6. Κίνητρα Εμπορικής Εκμετάλλευσης Καινοτομιών: Η μεταφορά ερευνητικών 

αποτελεσμάτων σε βιομηχανική κλίμακα ενέχει υψηλό κόστος επένδυσης και 

μεγάλο κίνδυνο αποτυχίας. Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι η χώρα μας μέχρι 

σήμερα έχει αποδειχθεί καλύτερη στην απορρόφηση τεχνολογίας και καινοτομιών 

που έχουν παραχθεί αλλού, καθώς και στην οριακή προσαρμογή τους, αντί στην 

πρωτογενή έρευνα & ανάπτυξη και στην ενδογενή παραγωγή καινοτομιών 

(«Σκανδιναβικό μοντέλο»). Λόγω αυτών των προβλημάτων, οι Έλληνες 

επιχειρηματίες και ερευνητές δείχνουν να διστάζουν για να εμπλακούν στη 

διαδικασία μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων σε βιομηχανική κλίμακα. 

Προτιμούν να περιμένουν άλλους να αναπτύξουν περαιτέρω κάθε καινοτομία, και 

να εμπλακούν πιθανά οι ίδιοι μόνο όταν αυτή είναι πλέον δοκιμασμένη 

τεχνολογικά για εμπορική εκμετάλλευση. Τέλος, το πρόβλημα της 

7.  ακριβής και αργής διαδικασίας ίδρυσης, λύσης ή πτώχευσης νομικών προσώπων 

για την αξιοποίηση εφευρέσεων, ευρεσιτεχνιών, έρευνας, καινοτομίας κ.λπ. που 

ενέχουν υψηλό επιχειρηματικό κίνδυνο αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην 

επιχειρηματική αξιοποίηση της καινοτομίας. 

Πεδίο επιχειρηματικής δράσης ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ:  

Στο πεδίο δράσης ¨φορολογικά¨ το πρώτο πρόβλημα εντοπίζεται στο 

1. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων οδηγεί σε πολύπλοκες και χρονοβόρες 

γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αποτέλεσμα αυτού του κώδικα βιβλίων είναι τα  

φαινόμενα διαφθοράς στις συναλλαγές με τις φορολογικές αρχές και 

γραφειοκρατικό κόστος και καθεστώς αβεβαιότητας για τις επιχειρήσεις. 

2. Εκπιπτόμενες Δαπάνες: Δεν αναφέρονται με σαφήνεια στο φορολογικό νόμο ποιες 

δαπάνες εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των επιχειρήσεων. Ειδικά για 

την έκπτωση δαπανών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (ΕΤΕ) κατά 

50%. Συνεπώς, κατά τον φορολογικό έλεγχο προκύπτουν λογιστικές διαφορές και 

πρόσθετος φόρος και η προκαταβολή του κύριου και του πρόσθετου φόρου σε 

περίπτωση που οι επιχειρήσεις προβούν σε δικαστική επίλυση αυξήθηκε 

πρόσφατα από 10% σε 25% με το ν.3842/2010. Έτσι ενισχύεται η 
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«διαπραγματευτική δύναμη» των υπηρεσιακών παραγόντων στον προσδιορισμό 

της συνολικής επιβάρυνσης της επιχείρησης. 

3. Κόστος προσημείωσης ομολογιακού δανείου: Το κόστος εγγραφής προσημείωσης 

ομολογιακού δανείου είναι κατά πολύ υψηλότερο στην περίπτωση όπου τα τέλη 

για την προσημείωση καταβάλλονται σε άμισθους και όχι σε έμμισθους 

υποθηκοφύλακες. Συνεπώς, η οικονομική επιβάρυνση των επιχειρήσεων για το 

ίδιο ύψος ομολογιακού δανείου διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τη σχέση 

απασχόλησης του υποθηκοφύλακα, εξαιτίας της άρνησης ουσιαστικά των άμισθων 

υποθηκοφυλάκων να συμμορφωθούν με τον νόμο και την νομολογία. 

4. Έκδοση τιμολογίων και δελτίων αποστολής για όλα τα αγροτικά προϊόντα: με το 

άρθρο 19, παρ. 21α του Ν. 3842/2010 θεσμοθετήθηκε η έκδοση δελτίου 

αποστολής και τιμολογίου στο σημείο αγοράς των αγροτικών προϊόντων από τον 

παραγωγό προς τη μεταποιητική επιχείρηση. Αποτέλεσμα αυτής της πράξης 

αποτελεί η πρόσθετη γραφειοκρατία, φαινόμενα πλαστογράφησης τιμολογίων από 

παραγωγούς, παράνομες επιστροφές ΦΠΑ κλπ. Επίσης, οι έλεγχοι των 

οικονομικών στοιχείων από τις Δ.Ο.Υ. γίνονται πολυπλοκότεροι λόγω αρκετά 

περισσότερων παραστατικών. 

Πεδίο επιχειρηματικής δράσης ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ: 

Στο συγκεκριμένο πεδίο επιχειρηματικής δράσης τα σημαντικότερα προβλήματα που 

εντοπίζονται είναι: 

1. Κόστος εκτελωνισμού: Τα έξοδα εκτελωνιστή δεν αναγνωρίζονται από την εφορία 

ως δαπάνη, καθώς η απασχόληση του δεν είναι υποχρεωτική από το νόμο αν και 

είναι αναγκαία στην πράξη με αποτέλεσμα τα εισαγόμενα να γίνονται ακριβά και 

τα εξαγόμενα μη ανταγωνιστικά. 

2. Τελωνειακές διαδικασίες για καύσιμα και πετρελαιοειδή: Χρονοβόρες και 

δαπανηρές τελωνειακές διαδικασίες για τα καύσιμα και πετρελαιοειδή προϊόντα. 

Ειδικότερα: α) Προκαταβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και λοιπές 

επιβαρύνσεις εκτελωνισμού και β) Υποχρεωτική παρουσία τελωνειακών 

υπαλλήλων εντός εγκαταστάσεων για σφράγιση και αποσφράγιση των δεξαμενών 

και της πύλης. Συνεπώς, υπάρχει αυξημένο χρηματοοικονομικό και λειτουργικό 

κόστος και απουσία ευελιξίας στη λειτουργία των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών 

αφού απαιτείται ειδική άδεια από το Υπουργείο Οικονομικών για εκτελωνισμούς 
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εκτός ωραρίων και αυξημένο λειτουργικό κόστος λόγω επί πλέον εξόδων  για 

υπερωριακή εργασία των τελωνειακών υπαλλήλων. 

3. Καταβολή φόρων προς το τελωνείο: Υποχρέωση για άμεση καταβολή του 

αναλογούντος φόρου στο τελωνείο κατά την εισαγωγή προϊόντων, χωρίς 

συμψηφισμό τυχόν επιστροφών ή πιστωτικών υπολοίπων οδηγώντας σε αρκετά 

αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος. 

4. Τελωνειακές Εργασίες: Χρέωση της εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ) 5 

τοις χιλίοις, του Ν. 2093/92 και είσπραξή τους μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, 

συνεπώς αύξηση του κόστους λειτουργίας και επιβάρυνση της ανταγωνιστικότητας 

της επιχείρησης. 

5. Ωράριο λειτουργίας των τελωνείων: Ανεπαρκές ωράριο λειτουργίας των 

τελωνείων, μη λειτουργική οργανωτική δομή και έλλειψη εκσυγχρονισμού των 

υποδομών με αποτέλεσμα ο χρόνος παραμονής των φορτίων στα τελωνεία είναι 

μεγάλος ( πχ. από την Παρασκευή το μεσημέρι έως την Δευτέρα το πρωί). 

6. Μη αποτελεσματικές και γραφειοκρατικές Τελωνειακές Διαδικασίες: Οι 

τελωνειακές διαδικασίες στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά γραφειοκρατικές. Τα 

τελωνεία της Ελλάδας λειτουργούν ακόμα με χαρτιά αντί με τη χρήση 

Ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και επικοινωνίας (σε αντίθεση με άλλες χώρες). Δεν 

υπάρχει χρονικό περιθώριο για τη διόρθωση του μανιφέστου των εισερχόμενων 

δεμάτων. Παράλληλα τα ΕΛΤΑ απολαμβάνουν προνομιακής αντιμετώπισης στα 

τελωνεία έναντι των εταιρειών ταχυμεταφορών και έχουν σημαντικά 

πλεονεκτήματα καθώς λόγω του ότι θεωρούνται δημόσια υπηρεσία δεν 

υποβάλλονται σε όλες τις διαδικασίες με τον τρόπο που υποβάλλονται οι ιδιωτικές 

εταιρείες. Ο νόμος που ορίζει τα όρια της αξίας των εισερχόμενων εμπορευμάτων 

ισχύει για όλες τις εταιρείες του κλάδου στον ίδιο βαθμό. Ωστόσο, στην πράξη, η 

εφαρμογή του διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία. Αποτέλεσμα της γραφειοκρατίας 

στις τελωνιακές Διαδικασίες είναι καθυστερήσεις, αυξημένο κόστος, μεγαλύτερη 

αδιαφάνεια και ταλαιπωρία των παροχών αλλά και των χρηστών. Η μη ύπαρξη 

δυνατότητας διόρθωσης και κατάθεσης διορθωμένου μανιφέστου των πραγματικά 

εισερχόμενων δεμάτων, έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμων από το 

Τελωνείο. Επίσης, προκύπτει προνομιακή μεταχείριση των ΕΛΤΑ εις βάρος των 

άλλων ταχυδρομικών επιχειρήσεων. 
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Πεδίο επιχειρηματικής δράσης: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτό το πεδίο δράσης είναι: 

1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα: Φορολόγηση των ακινήτων που συμμετέχουν στην 

παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα αυτής της πράξης θα 

ήταν ολέθρια καθώς θα αποτελούσε πρόσθετο βάρος για τις επιχειρήσεις με 

σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητά τους και παράλληλα 

πλήρης κατάρρευση της αγοράς ακινήτων και αδυναμία ανάκαμψης τη στιγμή που 

η αγορά ακινήτων είναι κινητήριος μοχλός ανάπτυξης.  

2. Υψηλή επιβάρυνση μεταβιβάσεων ακινήτων με φόρους και υποχρεωτικές αμοιβές 

υπέρ τρίτων οδηγώντας στη μείωση του αριθμού μεταβιβάσεων με αποτέλεσμα μια 

ρηχή και αναποτελεσματική αγορά αλλά και απώλεια εσόδων για το Κράτος. 

Ταυτόχρονα, αποθαρρύνεται η αποτελεσματική χρήση των πόρων, και ειδικά ενός 

σημαντικού περιουσιακού στοιχείου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση 

δανειακών υποχρεώσεων και αποθαρρύνονται ξένοι επενδυτές.  

3.  Πολύπλοκη διαδικασία και υψηλό κόστος μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων μη 

εισηγμένων σε οργανωμένες αγορές επιχειρήσεων. Πολύπλοκη διαδικασία 

προσδιορισμού φορολογητέας αξίας. Ως επίπτωση αυτού του προβλήματος 

αποτελεί η ενθάρρυνση για αποτελεσματική χρήση των πόρων και ειδικά η 

μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε περιπτώσεις που υπάρχει επενδυτικό 

ενδιαφέρον, ιδιαίτερα όταν μια επιχείρηση αντιμετωπίζει δυσκολίες. 

4. Δυσκολίες στην αγορά ακινήτων και τη μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών 

μεριδίων: πρόκειται για το Προεδρικό Διάταγμα 22/24.06.1927, καθώς και το νόμο 

1892/1990 (άρθρα 24 έως 32), βάσει των οποίων απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία 

εν ζωή, με την οποία συνιστάται εμπράγματο η ενοχικό δικαίωμα υπέρ φυσικών ή 

νομικών προσώπων, που αφορά ακίνητα, κείμενα στις παραμεθόριες περιοχές. Ως 

προέκταση της ισχύουσας στη διάρκεια του μεσοπολέμου σχετικής νομοθεσίας, η 

οποία εξέφραζε τις επικρατούσες συνθήκες εκείνης της εποχής (κατασκοπεία, 

εχθρικές ενέργειες), αποτελούν ένα σημαντικό αντιαναπτυξιακό κίνητρο και 

τροχοπέδη για τις νέες επενδύσεις. 
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Πεδίο επιχειρηματικής δράσης: ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΥΠΕΡ 

ΤΡΙΤΩΝ 

Στο συγκεκριμένο πεδίο δράσης παρατηρούνται πολλά εμπόδιο εκ των οποίων τα πιο 

σημαντικά είναι τα ακόλουθα: 

1. Εισφορά 2% επί αξίας τσιμέντου υπέρ Επικουρικού Ταμείου Ασφαλίσεως 

Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων, συνεπώς παρατηρείται αύξηση τιμών 

καταναλωτή, μείωση ανταγωνιστικότητας και αποθάρρυνση παραγωγικής 

εργασίας. 

2. Εισφορά υπέρ Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων που βαραίνει το φόρο 

κατανάλωσης βύνης πέρα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Συνεπώς παρατηρείται 

αύξηση τιμών καταναλωτή, μείωση ανταγωνιστικότητας και αποθάρρυνση 

παραγωγικής εργασίας. 

3. Εισφορά - Δικαίωμα εκτελωνιστικών εργασιών (ΔΕΤΕ) που βεβαιώνεται κατά την 

εισαγωγή, εξαγωγή και μεταφόρτωση αγαθών και καυσίμων. Πλέον υπάρχει και 

ενσωμάτωσή του στους λογαριασμούς της Δ.Ε.Η. που επιβαρύνει τους 

καταναλωτές ρεύματος. Οι επιπτώσεις είναι όμοιες με τις προηγούμενες από το 

προηγούμενο πρόβλημα. 

4. Εισφορά 0,016 ευρώ επί κάθε κιλού αλευριού υπέρ Ταμείου Επικουρικής 

Ασφαλίσεως Αρτοποιών, απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΦΕΚ 

1088/Β/1974). Οι επιπτώσεις είναι όμοιες με τις προηγούμενες από το 

προηγούμενο πρόβλημα. 

5. Εισφορά 0,4% επί της αξίας των φαρμάκων όπως προβλέπει το άρθρο 61 του Ν 

3601/1928 και όπως προσδιορίστηκε με την Α6δ/2041 Φεβρ.-31 Μαρτ.1987 (ΦΕΚ 

Β` 154) απόφαση που καταβάλλεται υπέρ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού 

Συλλόγου. Ομοίως.  

6. Εισφορά 0,5% επί διδάκτρων ιδιωτικών σχολείων υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού 

Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης, από τον οποίο καταβάλλονται μεταξύ άλλων και 

οι αμοιβές των συνδικαλιστών της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών 

Λειτουργών Ελλάδος, κατά το άρθρο 47 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α) 

προβλεπόμενη εισφορά με την 54965/Δ5 (ΦΕΚ Β 909/7.6.2007) απόφαση 

7. Εισφορά 0,5% επί ναυαγοσωστικών υπηρεσιών που προβλέπει ο Ν. 6114 της 24/30 

Απρ. 1934 (ΦΕΚ Α` 147) περί της εκ των ναυτικών σώστρων εισφοράς υπέρ του 

Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου. 
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8. Εισφορά 1‰ επί του κύκλου εργασιών εταιρειών πετρελαίου υπέρ Ταμείου 

Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (Ν3655/08 

(ΦΕΚ Α 58, άρθρο 150 περίπτωση 10). Αύξηση τιμών καταναλωτή, μείωση 

ανταγωνιστικότητας, αποθάρρυνση παραγωγικής εργασίας. 

9. Εισφορά 1,2% στην προ εισφορών και φόρων αξία των πετρελαιοειδών υπέρ 

ειδικού λογαριασμού με την επωνυμία «Λογαριασμός Χρηματοδότησης Εταιριών 

Εμπορίας Πετρελαιοειδών για Μεταφορές Καυσίμων στις Προβληματικές 

Περιοχές της Χώρας»  

10. Φόρος δημοσίων θεαμάτων από 17% έως 24% κατά τον Ν.3279 της 29-6/11-7-55 

(Α 177), στα δημόσια θεάματα και εισιτήρια κινηματογράφων. Οι επιπτώσεις είναι 

όμοιες με τις προηγούμενες από το προηγούμενο πρόβλημα. 

11. Ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α. (Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 

Ασφαλίσεων) σε ποσοστό 3% για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης και σε ποσοστό 

0,5% για τα προϊόντα ζωικής, αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης επί 

της αξίας των προϊόντων τούτων. 

12. Εισφορές τουλάχιστον 14,5% υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν όλα τα ναύλα πέρα του 

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Συγκεκριμένα: 3% «επίναυλο» υπέρ του 

“Λογαριασμού Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών”, τέλη υπέρ ΝΑΤ 6,5% με τη σύσταση 

του «Κεφαλαίου Ασφάλισης Επιβατών και Οχημάτων», παρόλο που τα πλοία αυτά 

και οι επιβάτες και τα οχήματα που μεταφέρουν είναι ήδη ασφαλισμένα σύμφωνα 

με τις επιταγές άλλων νόμων. Υπέρ των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των 

λιμένων επιβίβασης και αποβίβασης 5% . Τέλος, υπάρχουν άλλα τέλη, όπως αυτό 

που επιβάλλεται σε επιβάτες περιηγητικών πλοίων αλλά και τα λεμβουχικά και 

αχθοφορικά δικαιώματα, που εισπράττονται ακόμα σε αρκετά λιμάνια ακόμα και 

όταν δεν προσφέρονται οι αντίστοιχες υπηρεσίες, ή τα τέλη «για διαφυγούσα 

εργασία» 4% και 8% για φορτηγά κάτω και άνω των 5 τόνων στην Κρήτη. 

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω φόρων αποτελεί η αύξηση των τιμών 

καταναλωτή, μείωση της ανταγωνιστικότητας και αποθάρρυνση της παραγωγικής 

εργασίας. 

13. Πλήθος χαρτοσήμων και τελών που προβλέπονται στον « Κώδικα Τελών 

Χαρτοσήμου», όπως αυτά ισχύουν με επιπτώσεις όμοιες με τις παραπάνω, 

14. Εισφορές και υπέρ τρίτων επιβαρύνσεις στα τιμολόγια του Εθνικού Τυπογραφείου 

36%. Τελευταία φορά αναπροσαρμόστηκαν με την 184821/2006 απόφαση (ΦΕΚ 

Β1589), και άρα αυτόματα αναπροσαρμόστηκαν και οι επί αυτών υπέρ τρίτων 
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επιβαρύνσεις:  * ΟΓΑ  20%, * ΤΑΠΕΤ  5%, Εισφορά επί των Τελών Δημοσίευσης 

υπέρ των υπαλλήλων του Υπ. Εμπορίου (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) – 7% . 

Μάλιστα, οι τελευταίες χρηματοδοτούν μηνιαία επιδόματα των υπαλλήλων της 

Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, όπως αντίστοιχα σύμφωνα με την Αριθ. 

ΔΙΔΚ/Φ.1/2/29851/1995 (ΦΕΚ Β 992) τα έσοδα του Εθνικού Τυπογραφείου 

χρηματοδοτούν τα μηνιαία επιδόματα των υπαλλήλων του ιδίου αλλά και της 

κεντρικής υπηρεσίας πρώην Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. 

15. Εισφορές 80,1% υπέρ τρίτων επιβαρύνσεις επί των διοικητικά καθορισμένων 

αμοιβών φορτωτών σε κεντρικές αγορές, όπως προκύπτουν από το τιμολόγιο 

αμοιβών που εκδίδει η Επιτροπή Ρυθμίσεως Φορτ/σεων Ξηράς Αθηνών 

16. Μεγαρόσημα, παράβολα, Κ.Ε.Α.Δ. και υπέρ ταμείων προνοίας για πολιτικές και 

διοικητικές δικαστικές υποθέσεις. 

17. Εισφορά 8% υπέρ ΝΑΤ επί εισπραττομένων δικαιωμάτων προσόρμισης, 

παραβολής, πρυμνοδέτησης, ελλιμενισμού και παροπλισμού από ΟΛΠ, ΟΛΘ και 

λιμενικά ταμεία καθώς και άλλων πόρων που προβλέπει ο Ν. 3170/1955 (ΦΕΚ Α 

76) και έχουν κωδικοποιηθεί από το Π.Δ. 913/1978 (ΦΕΚ Α 220), άρθρο 83, και 

που δεν ανταποκρίνονται πλέον στη σύγχρονη πραγματικότητα από δικαιώματα επί 

φαρικών τελών έως τα μηνιαία τέλη φορτηγίδων. 

18. Τέλος 1€/τόνο υπέρ του δημοσίου που ισχύει για τη διενέργεια φυτο-υγειονομικών 

ελέγχων και ελέγχων ποιότητας – καταλληλότητας γεωργικών προϊόντων προς 

εξαγωγή. Παρά το γεγονός ότι το τέλος αυτό ισχύει για εξαγωγές γεωργικών 

προϊόντων σε τρίτες χώρες, αυτό επιβαρύνει, παράνομα, και τις ενδοκοινοτικές 

συναλλαγές. Η επιβάρυνση των επιχειρήσεων με το συγκεκριμένο τέλος για 

ενδοκοινοτικές συναλλαγές συνιστά στην ουσία φορολόγηση των ενδοκοινοτικών 

συναλλαγών. Το τέλος αποδίδεται στους γεωπόνους των Νομαρχιών και του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο των 10 € και ανώτερο των 1.000 € ανά φορτίο. 

19. Υποχρεωτική εγγραφή σε οικεία επιμελητήρια και επιβάρυνση των ετήσιων 

συνδρομών σε αυτά με το τέλος υπέρ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. 

Συνεπώς, πρόσθετες επιβαρύνσεις σε κόστος και χρόνο για τις επιχειρήσεις, 

αύξηση τιμών και μείωση ανταγωνιστικότητας, ειδικά για τις μικρότερες 

επιχειρήσεις και τέλος, 

20. Για κάθε διαφήμιση ή δημοσίευση στα ΜΜΕ έχει επιβληθεί αγγελιόσημο ύψους 

20% για τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και 21,5% για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. 
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Με αποτέλεσμα το υψηλό ποσοστό του αγγελιοσήμου επιβαρύνει σημαντικά το 

κόστος διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών. 

21. Τέλος υπέρ ΕΡΤ που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ σύμφωνα με 

το άρθρο 21 του Ν. 2644/1998, οδηγώντας σε αυξημένο τιμολόγιο στα νοικοκυριά 

και τα νομικά πρόσωπα που έχουν μετρητές ρεύματος. 

Πεδίο επιχειρηματικής δράσης: ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΟΤΑ 

Στο συγκεκριμένο πεδίο επιχειρηματικής δράσης παρουσιάζονται τα παρακάτω προβλήματα:  

1. Δημοτικά τέλη σε επιχειρηματικές δραστηριότητες (βιομηχανία κ.λπ.) για τα οποία 

η ανταποδοτικότητα αμφισβητείται έντονα με αποτέλεσμα τις πρόσθετες 

επιβαρύνσεις χωρίς ανταποδοτικό όφελος για τις επιχειρήσεις που αυξάνουν το 

κόστος και μειώνουν την ανταγωνιστικότητα και διπλή πληρωμή σε οργανωμένες 

περιοχές. 

2. Επιβολή τέλους (2%) επί της διαφημιστικής δαπάνης προς όφελος των Δήμων, 

όπου αυτή πραγματοποιείται. Συνεπώς, υπάρχει αύξηση του κόστους διαφήμισης, 

δημιουργεί δυσανάλογο διοικητικό βάρος και δίνει αφορμές για πολύ σημαντικές 

φορολογικές αμφισβητήσεις με ακραίες και εκβιαστικές τοποθετήσεις των 

ελεγκτών. 

3. Αυθαίρετες αυξήσεις τελών και προστίμων οδηγώντας σε αύξηση του κόστους 

λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

4. Εισφορά υπέρ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 3% επί πωλούμενου ζύθου με 

αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών για τον καταναλωτή και μείωση της  

ανταγωνιστικότητας καθώς και αποθάρρυνση της παραγωγικής εργασίας. 

5. Εισφορά - Δικαίωμα ΟΤΑ που επιβαρύνει την εμφιάλωση αναψυκτικών και νερών, 

που δεν προέρχονται από πηγές που ανήκουν στους ΟΤΑ, εντός της επικράτειας 

οδηγώντας σε αύξηση των τιμών για ους καταναλωτές με αποτέλεσμα την μείωση 

της ανταγωνιστικότητας. 

Πεδίο επιχειρηματικής δράσης: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

Στο παραπάνω πεδίο επιχειρηματικής δράσης παρατηρούνται 8 σημαντικά προβλήματα: 

1. Διπλό επικαλυπτόμενο νομοθετικό πλαίσιο για τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Ο 

έλεγχος του “Transfer Pricing” διεξάγεται τόσο από πλευράς ΥΠΟΙΚ (Ν. 

3775/2009 και Ν. 3842/2010) όσο και από πλευράς του Υπουργείου Περιφερειακής 
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Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Ν.3728/2008). Η έννοια του ελέγχου του 

Transfer Pricing αποτελεί εργαλείο για τις φορολογικές αρχές και λανθασμένα 

χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των τιμών. Η χρήση του για άλλους σκοπούς πέραν 

των φορολογικών δημιουργεί ανάγκες ελέγχου χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. 

2. Ελεγκτικό και κυρωτικό σύστημα για τα τρόφιμα: Αν και η εθνική νομοθεσία είναι 

εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή, στην πραγματικότητα οι Αγορανομικές 

Διατάξεις δημιουργούν ένα διαφορετικό μη ανταγωνιστικό πλαίσιο για τις 

επιχειρήσεις τροφίμων στην Ελλάδα. Το πλαίσιο αυτό διαφοροποιείται κυρίως στις 

ελεγκτικές και κυρωτικές παρεμβάσεις των Αρχών, περιορίζοντας δικαιώματα των 

επιχειρήσεων (ουσιαστική δυνατότητα εφέσεων στις διοικητικές και κυρωτικές 

αποφάσεις, αναιτιολόγητες ανακλήσεις προϊόντων, δυσφήμιση των επιχειρήσεων 

μέσω των κρατικών ιστοσελίδων, κ.α.) με άμεσο αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη 

αύξηση διοικητικού κόστους. Η Βιομηχανία Τροφίμων ελέγχεται από 5 

διαφορετικές για τον έλεγχο Αρχές (ΕΦΕΤ, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Επόπτες 

Υγείας, Γενικό Χημείο Του Κράτους και ΕΟΦ). Η αδυναμία να καταλήξουν 

διαδοχικές Κυβερνήσεις σε μια κεντρική Αρχή, όπως επιτάσσει η Ευρωπαϊκή 

Νομοθεσία έχει τις εξής επιπτώσεις: Ο ΕΦΕΤ δεν λειτουργεί ως όφειλε ως 

Κεντρική Αρχή κυρίως. Αποτελεί έναν ακόμη ελεγκτικό μηχανισμό. Αντί συνεπώς 

να καθοδηγεί τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, συχνά βρίσκεται σε ανταγωνιστική 

αντιπαράθεση μαζί τους με προβολή συντεχνιακών θεμάτων. Οι έλεγχοι γίνονται 

απρογραμμάτιστα και χωρίς μια ενιαία κατεύθυνση με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις 

να επιβαρύνονται από υπερβολές των ελεγκτών ή αδόκιμες εκθέσεις. Συχνά η ίδια 

παραγωγική εγκατάσταση ελέγχεται από δύο διαφορετικούς φορείς που 

επιβάλλουν χωριστά πρόστιμα ή/και άλλες ποινές. Έτσι τόσο ο ΕΦΕΤ όσο και και 

άλλοι κρατικοί φορείς αλλά και οι επιχειρήσεις αναλώνονται σε 

αναποτελεσματικές πρακτικές με μειωμένο αποτέλεσμα και αύξηση κόστους και 

δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης της διαφθοράς. 

3. Υποχρέωση προαναγγελίας μεταβολών τιμών: Σύμφωνα με την Α.Δ. 7/2009, 

άρθρο 9, οι επιχειρήσεις που έχουν άνω ενός ορίου κύκλου εργασιών σαν σύνολο ή 

επί συγκεκριμένων προϊόντων ή επί συνδυασμού αυτών και που παράγουν και 

προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες οφείλουν να συμμορφώνονται στην 

παραπάνω διάταξη. Η προαναγγελία των μεταβολών των τιμών πρέπει να γίνεται 

20 μέρες πριν την αλλαγή των τιμών και επιπλέον οι αυξήσεις πρέπει να 

«δικαιολογούνται» από τη μεταβολή κοστολογικών στοιχείων τα οποία 
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υποβάλλονται σύμφωνα με ασαφείς προδιαγραφές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί με 

βάσει την πραγματικότητα της μεταποίησης παλαιότερων δεκαετιών και καμία 

σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα πολλών σύγχρονων επιχειρήσεων. Σε 

αντίθεση με τα παραπάνω, στην πράξη, υπάρχει πλήρης αδυναμία υποβολής 

κοστολογικών στοιχείων τα οποία να μην μπορεί να ερμηνευτούν αυθαίρετα ως 

«μη ικανοποιητικά», οδηγώντας στην επιβολή εντελώς δυσανάλογων ως προς το 

αδίκημα της «μη υποβολής ικανοποιητικών κοστολογικών στοιχείων» ποινών σε ό, 

τι αφορά την απαγόρευση αίτησης αύξησης για 90 μέρες και την επιβολή υψηλών 

χρηματικών προστίμων.  Συνεπώς, δημιουργείται δυσλειτουργία στην αγορά και  

στρέβλωση τιμών. 

4. Πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων υπουργείων: Εποπτεία βιομηχανίας τροφίμων από 6 

συναρμόδια Υπουργεία και ακόμη περισσότερους φορείς, οδηγώντας σε έλλειψη 

συντονισμού, υψηλό κόστος λειτουργίας για τις επιχειρήσεις χωρίς να υπάρχουν 

οφέλη για τον καταναλωτή. Παράλληλα, επιτείνεται η σύγχυση των επιχειρήσεων 

και καθίσταται η συμμόρφωση εξαιρετικά δύσκολη και με υψηλό κόστος όχι πάντα 

επ’ ωφελεία των καταναλωτών και της δημόσιας υγείας 

5. Υποχρέωση κατάθεσης συμφωνιών μεταξύ παραγωγών – προμηθευτών και 

Λιανεμπορίου. Κατά αυτόν τον τρόπο καταργείται το επιχειρησιακό απόρρητο των 

επιχειρήσεων το οποίο είναι αντισυνταγματικό. 

6. Περιορισμοί στον τρόπο διενέργειας των προωθητικών ενεργειών. Περιορισμοί 

στην εμπορική πολιτική των επιχειρήσεων οι οποίοι δεν εξυπηρετούν το σκοπό του 

νομοθέτη, δηλαδή την προστασία του καταναλωτή από παραπλανητικές εμπορικές 

πρακτικές. 

7. Ρυθμιστικός παρεμβατισμός του κράτους στην αγορά, με σκοπό να ελέγξει τις 

τιμές. Περιορισμοί στην εμπορική και κοστολογική πολιτική των επιχειρήσεων. 

8. Έλεγχοι επιχειρήσεων από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος: απουσία 

θεσμοθετημένης μεθοδολογίας και χρονοδιαγραμμάτων για τη διεκπεραίωση των 

διαδικασιών που σχετίζονται με τα ευρήματα των επιθεωρητών. Επιχειρήσεις σε 

ιδιότυπο καθεστώς ομηρίας – timing προώθησης των διαφόρων σταδίων της 

διαδικασίας και των σχετικών ανακοινώσεων στα μέσα στη διακριτή ευχέρεια της 

πολιτικής ηγεσίας ανάλογα με τις συγκυρίες. 
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Πεδίο επιχειρηματικής δράσης: ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ 

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 

Στο συγκεκριμένο επιχειρηματικό πεδίο δράσης εντοπίζεται μεγάλη ποικιλία προβλημάτων, 

μερικά εκ των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω: 

1. Ελάχιστες αμοιβές δικηγόρων. Αδικαιολόγητα ψηλές τιμές για πολλές υπηρεσίες, 

για τις οποίες μάλιστα η αγορά τους είναι υποχρεωτική κατά το νόμο σε 

συναλλαγές και πράξεις οικονομικής φύσης. 

2. Ελάχιστες αμοιβές επαγγελμάτων που αναγνωρίζονται από το ΤΕΕ. Αδικαιολόγητα 

ψηλές τιμές για πολλές υπηρεσίες, για τις οποίες μάλιστα η αγορά τους είναι 

υποχρεωτική κατά το νόμο σε συναλλαγές και πράξεις οικονομικής φύσης. 

Μάλιστα, προσφάτως έχουν οριστεί διοικητικά και οι κατώτατες αμοιβές 

ενεργειακών επιθεωρητών για τα κτήρια 

3. Ελάχιστες αμοιβές συμβολαιογράφων. Αδικαιολόγητα ψηλές τιμές για πολλές 

υπηρεσίες, για τις οποίες μάλιστα η αγορά τους είναι υποχρεωτική κατά το νόμο σε 

συναλλαγές και πράξεις οικονομικής φύσης 

4. Υποχρεωτική καταβολή διοικητικά καθοριζόμενων αμοιβών στα οικεία σωματεία 

φορτοεκφορτωτών που δραστηριοποιούνται στις κεντρικές αγορές καθώς και 

διοικητικά καθοριζόμενες αμοιβές φορτοεκφορτωτών στα λιμάνια. Αποτέλεσμα 

αυτών των υποχρεωτικών αμοιβών αποτελούν οι πρόσθετες επιβαρύνσεις στο 

κόστος διακίνησης βασικών ειδών διατροφής με αποτέλεσμα την αύξηση των 

τιμών σε αυτά έως και 10% καθώς και η σημαντική επιβάρυνση του κόστους 

βιομηχανικών εξαγωγών. Οδηγούμαστε λοιπόν σε μη ανταγωνιστικά κόστη 

φορτοεκφόρτωσης στα ελληνικά λιμάνια όταν αυτά συγκρίνονται με άλλα διεθνή 

λιμάνια. 

5. Ελάχιστες τιμές ενοικιαζόμενων δωματίων. Στρέβλωση τιμών, ακρίβεια και μείωση 

ανταγωνιστικότητας 

6. Ελάχιστες τιμές κατασκηνώσεων με αποτέλεσμα να έχουμε στρέβλωση τιμών, 

ακρίβεια και μείωση ανταγωνιστικότητας 

7. Ελάχιστες τιμές ξενοδοχείων με σοβαρές επιπτώσεις όμοιες με τις προηγούμενες 

8. Κόμιστρα ΑΜΕΛ (Μετρό), όμοιες επιπτώσεις με προηγούμενα 

9. Κόμιστρα ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ) , όμοιες επιπτώσεις με προηγούμενα 

10. Κόμιστρα ΤΡΑΜ. 



99 

 

11. Περιθώριο κέρδους 8% φαρμακέμπορων επί των τιμών που ορίζει το κράτος καθώς 

και αντίστοιχος καθορισμός περιθωρίου 35% για τα φαρμακεία με αποτέλεσμα να 

υπάρξει ακρίβεια και στρεβλώσεις τιμών.  

12. Τέλη εκμετάλλευσης υδάτινων αεροδρομίων που ελλοχεύουν ακρίβεια και οδηγούν 

σε στρεβλώσεις τιμών.  

13. Τέλη παρακράτησης ΟΤΕ για χρήση σταθερού δικτύου λόγω κλήσεων από το 

δίκτυο του ΟΤΕ με αποτέλεσμα την ακρίβεια και στρεβλώσεις στις τιμές. 

14. Τιμές βασικών ειδών που διατίθενται σε κυλικεία πλοίων. Αναφέρεται στα 

αγορανομικά μέτρα. Σε συνδυασμό με άλλα μέτρα του κράτους, που ανεβάζουν 

υπερβολικά το κόστος διάθεσης προϊόντων στα κυλικεία των πλοίων, εισάγονται 

στρεβλώσεις στη λειτουργία της αγοράς. 

15. Διοικητικά καθοριζόμενο περιθώριο κέρδους στη διάθεση τροφών πρώτης 

βρεφικής ηλικίας με αποτέλεσμα την δημιουργία περιορισμών στην εμπορική 

πολιτική των επιχειρήσεων.  

16. Υποχρεωτική χρήση μελών σωματείων για εργασίες φορτοεκφόρτωσης σε λιμάνια 

και κεντρικές αγορές. Συνεπώς, έχουμε δια νόμου απαγόρευση ανταγωνισμού και 

ακρίβεια σε υπηρεσίες που επηρεάζουν όλα τα διακινούμενα από τους χώρους 

αυτούς προϊόντα.  

Πεδίο επιχειρηματικής δράσης: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Στο συγκεκριμένο πεδίο επιχειρηματικής δράσης συναντάμε τα παρακάτω εμπόδια:  

1. Υποχρεωτική δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων στον πολιτικό, 

οικονομικό και ενίοτε τοπικό τύπο. Η δημοσίευση των ισολογισμών συνοδεύεται 

και από την υποχρέωση δημοσίευσης των πράξεων και στοιχείων στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως (Ν 2190/1920 για τις ΑΕ και 3190/1955 ΕΠΕ) με αποτέλεσμα το 

αυξημένο κόστος στις επιχειρήσεις και μείωση ανταγωνιστικότητας ειδικά για τις 

μικρότερες επιχειρήσεις 

2. Δημοσίευση στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) ανακοίνωσης περί καταχώρισης στο 

ΜΑΕ, ενδεικτικά το καταστατικό, οι αποφάσεις για την τροποποίηση του 

καταστατικού, ο διορισμός και η παύση των προσώπων που ασκούν διοίκηση, η 

δικαστική απόφαση περί κήρυξης της εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης, οι 

ισολογισμοί της εκκαθάρισης και η διαγραφή της εταιρίας από το ΜΑΕ. Συνεπώς, 

υπάρχει αύξηση του διοικητικού βάρους καθώς απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία 
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από υπάλληλο/συνεργάτη με σχετικές γνώσεις και εμπειρία, για παροχή 

διευκρινίσεων και συνεννοήσεων. 

3. Πολλαπλές και συχνά αλληλεπικαλυπτόμενες υποχρεώσεις στατιστικής 

πληροφόρησης προς την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και λοιπούς φορείς ή δημόσιες υπηρεσίες. 

Συνεπώς, υπάρχει υψηλό διοικητικό βάρος για την εκπλήρωση υποχρεώσεων 

στατιστικής πληροφόρησης προς την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και λοιπούς φορείς ή δημόσιες 

υπηρεσίες 

Πεδίο επιχειρηματικής δράσης:  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Στο πεδίο επιχειρηματικής δράσης ¨διαφήμιση¨ εντοπίζονται τα παρακάτω προβλήματα: 

1. Για κάθε διαφήμιση ή δημοσίευση στα ΜΜΕ έχει επιβληθεί αγγελιόσημο ύψους 

20% για τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και 21,5% για τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα 

για χρηματοδότηση ασφαλιστικών εισφορών. Το υψηλό ποσοστό του 

αγγελιοσήμου επιβαρύνει σημαντικά το κόστος διαφήμισης προϊόντων και 

υπηρεσιών με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεση μετακύλιση του κόστους ασφάλισης 

του εργοδότη στον πελάτη. 

2. Ο νόμος 2328/95 άρθρο 12 αποτελεί διοικητική παρέμβαση στην ελεύθερη 

λειτουργία της αγοράς της διαφήμισης ρυθμίζοντας διοικητικά την αμοιβή των 

διαφημιστικών εταιριών από τα ΜΜΕ, δημιουργώντας σημαντικά διαχειριστικά 

κόστη και κόστη λογιστικής παρακολούθησης για τα ΜΜΕ. 

3. Υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου για την κατάθεση αίτησης κατοχύρωσης 

σημάτων, που παραβαίνει την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οδηγώντας σε αύξηση τιμών 

καταναλωτή και μείωση της ανταγωνιστικότητας. 

4. Επιβολή τέλους (2%) επί της διαφημιστικής δαπάνης προς όφελος των Δήμων, 

όπου αυτή πραγματοποιείται με αύξηση του κόστους διαφήμισης. 

Πεδίο επιχειρηματικής δράση: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Στο πεδίο δράσης ¨διοίκηση προσωπικού¨ αντιμετωπίζουμε αρκετά προβλήματα τα 

κυριότερα εκ των οποίων είναι τα ακόλουθα:  

1. Επανάληψη ενημέρωσης δημόσιων υπηρεσιών (ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, ΙΚΑ ) για το ίδιο 

γεγονός πχ. Νεοπροσλαμβανόμενοι που οδηγεί σε κόστος σε ανθρωποώρες και 

έξοδα μετακίνησης για την αναγγελία όμοιων πληροφοριών σε πολλαπλές 

υπηρεσίες. Χρηματική ποινή στη περίπτωση υπέρβασης καταληκτικής 

ημερομηνίας. 
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2. Υπερωρίες: Το πρώτο πρόβλημα στις υπερωρίες εντοπίζεται στην απαγόρευση 

συμψηφισμού υπερωριακής απασχόλησης με εργασία επόμενης ημέρας και έπειτα 

στην τήρηση Βιβλίου Υπερωριών και προέγκριση για την πραγματοποίηση της 

νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης από την Επιθεώρηση Εργασίας. Συνεπώς,  

δημιουργείται οικονομική επιβάρυνση στις επιχειρήσεις για επιλύσεις 

προβλημάτων που προκύπτουν εκτάκτως, παρατηρείται μείωση 

αποτελεσματικότητας διαχείρισης ανθρώπινων πόρων καθώς και υπερβολικός 

φόρτος εργασίας για την τήρηση του Βιβλίου Υπερωριών. 

3. 6η ημέρα απασχόλησης: α. Περιορισμός απασχόλησης το Σάββατο, διαφόρων 

ειδικοτήτων εργαζομένων, βάσει διαφόρων ΣΣΕ. β. Ενώ με τον τελευταίο νόμο 

(3846/10) ρυθμίζεται ο τρόπος της αμοιβής την 6η ημέρα εργασίας (πρόβλεψη 

προσαύξησης +30%), οι Επιθεωρητές Εργασίας επισήμως δεν χορηγούν άδεια για 

αντίστοιχη απασχόληση. Αδυναμία λειτουργίας της επιχείρησης λόγω 

απαγόρευσης εργασίας εργαζομένων, συγκεκριμένων ειδικοτήτων. 

4. Περιορισμοί στην εκ περιτροπής εργασία με αποτέλεσμα την μείωση της  

αποτελεσματικότητας διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. 

5. Μεγάλες καθυστερήσεις και πολυπλοκότητα στη διαδικασία μετάκλησης για 

εξαρτημένη εργασία υπηκόων υψηλών προσόντων από τρίτες χώρες. Σοβαρότατα 

προβλήματα χρονικών καθυστερήσεων και υψηλό γραφειοκρατικό βάρος κατά την 

προσπάθεια των επιχειρήσεων να «προσκαλέσουν» εργαζομένους υψηλών 

προσόντων (πτυχιούχοι, στελέχη επιχειρήσεων) από τρίτες χώρες (διαδικασία 

μετάκλησης) προκειμένου να εργαστούν στην Ελλάδα για συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο. Ως αποτέλεσμα παρεμποδίζεται η επιδίωξη της επιχείρησης να αυξήσει 

την ανταγωνιστικότητά της και να βελτιώσει τη λειτουργία της αξιοποιώντας 

ανθρώπινο δυναμικό υψηλών προσόντων από τη διεθνή αγορά εργασίας καθώς και 

η προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων. 

6. Αναγκαστικές τοποθετήσεις εργαζομένων: το ποσοστό 8% που αφορά στις 

αναγκαστικές τοποθετήσεις είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με τα ευρωπαϊκά 

δεδομένα με αποτέλεσμα την μείωση της αποτελεσματικότητας στην διαχείριση 

ανθρώπινων πόρων. 

7. Πληθώρα αριθμών μητρώου (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου) 

και ειδικά τμήματα σε κάθε Υπηρεσία για τη χορήγηση και την τήρησή τους 

(μεταβολές) οδηγώντας σε πρόσθετο διοικητικό βάρος. 
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8. Πολύπλοκη διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλου (Τήρηση Ειδικού Βιβλίου Νέο-

προσλαμβανομένου προσωπικού (ΙΚΑ): 1. Ν.2656/53 & 763/70 Αναγγελία 

πρόσληψης σε ΟΑΕΔ εντός 8ημέρου από την πρόσληψη. 2. N.2556/97 άρθρο 2 

καταχώρηση κάθε νέας πρόσληψης στο ειδικό βιβλίο καταχώρησης 

νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού αμέσως με την πρόσληψη και πριν αναλάβει ο 

εργαζόμενος εργασία. Υποβολή Πίνακα Προσωπικού εντός 15μέρου για κάθε νέα 

πρόσληψη στην Επιθεώρηση εργασίας. Συνεπώς, υπάρχει συμπλήρωση των ίδιων 

στοιχείων σε διαφορετικά έντυπα και με διαφορετικές προθεσμίες το καθένα για 

την ενημέρωση του ΟΑΕΔ, ΙΚΑ και ΣΕΠΕ δημιουργώντας μεγάλη γραφειοκρατία 

και πολλές ανθρωποώρες για τη συμπλήρωση και κατάθεση των εντύπων στις 

Τοπικές Υπηρεσίες. 

9. Διαδικασία έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας σε εταιρείες ή εταίρους που 

έχουν πολλαπλές συμμετοχές. Κόστος σε ανθρωποώρες και έξοδα μετακίνησης για 

τη συλλογή υπηρεσιακών σημειωμάτων για τις πολλαπλές συμμετοχές από 

υποκαταστήματα της ίδιας υπηρεσίας ( πχ. ΙΚΑ) 

10. Μη έγκαιρη υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης 

(ΑΠΔ) και επιβολή προστίμου. Δυσαναλογία προστίμου για μη έγκαιρη υποβολή 

του ηλεκτρονικού αρχείου της ΑΠΔ σε σχέση με την εκπληρωμένη από την 

εταιρεία υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και  

11. Κυρώσεις στον εργοδότη που δεν προσέρχεται στο ΣΕΠΕ κατά τη συζήτηση 

ατομικών ή συλλογικών διαφορών εργασίας. Επιβαρύνσεις σε κόστος και χρόνο 

για τις επιχειρήσεις. 

Πεδίο επιχειρηματικής δράσης: ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

Στο συγκεκριμένο πεδίο επιχειρηματικής δράσης διακρίνονται τα παρακάτω προβλήματα:  

1. Βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα: στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών 

επαγγελμάτων εντάσσεται εργατικό δυναμικό μεταποιητικών επιχειρήσεων με τη 

λογική ότι οι εργασίες που εκτελεί ήταν κυρίως χειρονακτικές. Οι ισχύουσες 

διατάξεις εκδόθηκαν πριν αρκετές δεκαετίες ενώ σήμερα, η παραγωγή των 

μεταποιητικών επιχειρήσεων, κυρίως του κλάδου των τροφίμων, έχει 

αυτοματοποιηθεί πλήρως. Η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα 

επιφέρει υψηλό μισθολογικό κόστος για την επιχείρηση καθώς και επιβάρυνση των 

επιχειρήσεων με υπέρογκες εργοδοτικές εισφορές χωρίς λόγο, δεδομένου ότι 

πολλές εργασίες γίνονται πλέον μηχανικά. 
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2. Καθυστέρηση στη διεκπεραίωση αιτήσεων επιστροφής εισφορών από τα 

ασφαλιστικά ταμεία. Η επιστροφή των εισφορών γίνεται μετά από ακαθόριστο 

χρονικό διάστημα χωρίς επίσημη διαδικασία και η επιβάρυνση αφορά και την 

εταιρεία και τον εργαζόμενο.  

3. Χρονοβόρες διαδικασίες για παροχές εργαζομένων από τα ασφαλιστικά τους 

ταμεία. Αποχή εργαζομένων από την εργασίας τους τουλάχιστον μιας εργάσιμης 

ημέρας κάθε φορά για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους. 

4. Ενημέρωση επιχειρήσεων για τις νέες ασφαλιστικές, εργατικές και φορολογικές 

εγκυκλίους. Η πιθανή μη άμεση ενημέρωση της εταιρείας για τους νέους νόμους 

και τις εγκυκλίους μπορεί να επιφέρει ποινές και επιπλέον κόστος ή ακόμα και μη 

έγκαιρη εκμετάλλευση ευεργετικών διατάξεων για αυτή. 

5. Επιβάρυνση των ασφαλιστικών εισφορών με 1% επί των αποδοχών των 

εργαζομένων, για εισφορά επαγγελματικού κινδύνου. Αύξηση του μη 

μισθολογικού κόστους, επιβάρυνση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης με μη 

παραγωγικές δαπάνες. 

6. Επιβάρυνση των ασφαλιστικών εισφορών με 1% επί των αποδοχών των 

εργαζομένων για εισφορά στράτευσης. Αύξηση του μη μισθολογικού κόστους, 

επιβάρυνση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης με μη παραγωγικές δαπάνες. 

7. Στον ασφαλιστικό νόμο, δεν παρέχεται η δυνατότητα αυτασφάλισης προκειμένου 

να συμπληρωθεί το απαιτούμενο χρονικό διάστημα εν όψει συνταξιοδότησης. Οι 

εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν βρεθεί άνεργοι σε μεγάλη ηλικία, δεν έχουν τη 

δυνατότητα να εξασφαλίσουν το συνταξιοδοτικό τους μέλλον. Επιπλέον, χάνονται 

ασφαλιστικές εισφορές που θα μπορούσε να λαμβάνει η Πολιτεία. 

8. Υψηλά τιμολόγια ρεύματος και φυσικού αερίου για τις βιομηχανίες και 

τιμολογιακή πολιτική που δεν προσαρμόζεται στο προφίλ ζήτησης του πελάτη, άρα 

δεν αξιοποιεί τα κοστολογικά πλεονεκτήματα εξ αυτού. Περιορισμός κινήτρων για 

επενδύσεις από λειτουργούσες βιομηχανίες υψηλού ενεργειακού κόστους. 

Πεδίο επιχειρηματικής δράσης: ΕΣΠΑ 

Στο πεδίο επιχειρηματικής δράσης ¨ΕΣΠΑ¨  εντοπίζονται τα παρακάτω προβλήματα: 

1. Βραδεία απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ με κίνδυνο επιδείνωσης λόγω προσαρμογής 

στη νέα διοικητική δομή της χώρας με αποτέλεσμα την απώλεια πόρων, τις 

μειωμένες επενδύσεις καθώς και τον Κίνδυνο βαθύτερης ύφεσης και ανεργίας. 
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2. Καθυστερήσεις στις δράσεις κρατικών ενισχύσεων Με αποτέλεσμα να υπάρξουν 

ανατροπές στον επενδυτικό προγραμματισμό ΜΜΕ – ΠΜΕ και προβλήματα στη 

λειτουργία Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης. 

3. Αποκλεισμός ιδιωτών από προγράμματα ανάπτυξης περιφερειών και δήμων (πχ 

προγράμματα, Jessica, Intereg). Μειωμένη και αναποτελεσματική απορρόφηση 

κονδυλίων και άσκοπη σπατάλη πόρων σε έργα που δεν έχουν εφαρμογή και 

παρακολούθηση για την αποτελεσματικότητά τους. 

Πεδίο επιχειρηματικής δράσης: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

Στο πεδίο επιχειρηματικής δράσης ¨ επιχειρηματικότητα – ανάπτυξη ¨  εντοπίζονται τα 

παρακάτω προβλήματα: 

1. Έλλειψη οράματος ανάπτυξης με αποτέλεσμα την έλλειψη μακροχρόνιου 

προσανατολισμού.  

2. Έλλειψη συνολικού επενδυτικού πλαισίου. Που οδηγούν σε μειωμένες επενδύσεις, 

αύξηση της ανεργίας και χαμηλή ανταγωνιστικότητα. 

3. Αναποτελεσματική λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας 

(ΕΣΑΑ) με σοβαρές επιπτώσεις όπως η αδυναμία συντονισμού και χάραξη 

μακροχρόνιου σχεδιασμού.  

4. Πολυνομία, αντικρουόμενες διατάξεις, ανασφάλεια δικαίου: Ασαφώς διατυπωμένες 

και δυσνόητες νομοθετικές και λοιπές κανονιστικές ρυθμίσεις, για την κατανόηση 

και εφαρμογή των οποίων απαιτείται η έκδοση πολλαπλών ερμηνευτικών εγκυκλίων 

και λοιπών ερμηνευτικών διατάξεων. Χαμηλή ποιότητα υφιστάμενων και νέων 

ρυθμίσεων και διόγκωση του διοικητικού βάρους των επιχειρήσεων λόγω του 

τρόπου με τον οποίο η δημόσια διοίκηση τις εφαρμόζει. Αποτέλεσμα αυτού του 

σημαντικού προβλήματος αποτελεί η διόγκωση του διοικητικού βάρους των 

επιχειρήσεων λόγω της αύξηση του κόστους συμμόρφωσης και προσαρμογής στη 

νομοθεσία, η δημιουργία πρακτικών προβλημάτων κατά την καθημερινή λειτουργία 

των επιχειρήσεων καθώς και η δημιουργία πρόσφορου πεδίου για την ανάπτυξη 

φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς και την άσκηση του εποπτικού και 

ελεγκτικού έργου των αρμόδιων δημόσιων φορέων και αρχών.  

5. Μη εφαρμογή της πρακτικής υπολογισμού επιπτώσεων ρυθμίσεων (impact 

assessment). Προκρίνονται νόμοι, υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα και 

εγκύκλιοι που επιβαρύνουν αναίτια το επιχειρηματικό περιβάλλον και υπονομεύουν 

την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.  
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6. Έλλειψη επιχειρηματικής παιδείας οδηγεί στην επιχειρηματικότητα ανάγκης 

προκαλώντας αποτυχημένα επιχειρηματικά σχέδια.  

7. Αρνητική προβολή των επιχειρηματιών και της επιχειρηματικότητας. Κατά αυτόν 

τον τρόπο δημιουργείται μια πολύ αρνητική εικόνα για την επιχειρηματικότητα, 

ταυτίζοντας την επιχειρηματικότητα με τον γρήγορο πλουτισμό, την φοροδιαφυγή 

και τον τυχοδιωκτισμό. 

8. Προβολή κατηγοριών για παραβάσεων επιχειρήσεων χωρίς να υπάρχει τελεσίδικη 

απόφαση οδηγώντας στην προσβολή της φήμης των επιχειρήσεων. 

9. Υπερβολικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου 

προκαλώντας έντονο το συναίσθημα της αβεβαιότητας στους επενδυτές. 

Πεδίο επιχειρηματικής δράσης: ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Στο πεδίο επιχειρηματικής δράσης ¨ απονομή δικαιοσύνης ¨  εντοπίζονται τα παρακάτω 

προβλήματα:  

1. Σημαντικές καθυστερήσεις στην απονομή δικαιοσύνης εξαιτίας του τρόπου 

λειτουργίας των δικαστηρίων, προκαλώντας ανασφάλεια δικαίου, πρόσθετες 

επιβαρύνσεις σε κόστος και χρόνο για τις επιχειρήσεις.  

2. Το παραπάνω πρόβλημα φαίνεται καταρχήν ότι αντιμετωπίζει το υπό κατάθεση σ/ν 

για την επιτάχυνση της διοικητικής δίκης. Όμως εν ονόματι της επιτάχυνσης 

περιορίζεται υπερβολικά η δικαστική προστασία του φορολογούμενου.  

3. Σε πολλές περιπτώσεις ελέγχων η διαδικασία ενστάσεων σε πράξεις των ελεγκτικών 

μηχανισμών είναι, στην πράξη, ατελέσφορη, ειδικά όταν ανακύπτουν τα συνήθη 

θέματα της ασαφούς αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων πολλαπλών υπηρεσιών. Η 

μετά από χρόνια δικαίωση μιας επιχείρησης στα δικαστήρια για τις αναίτιες 

αυθαιρεσίες των ελεγκτικών μηχανισμών δεν προσφέρουν στην πράξη καμία λύση. 

Έως ότου τελειοδικήσει η υπόθεση, η επιχείρηση έχει ήδη προ πολλού υποχρεωτικά 

προσαρμοστεί στην όποια βούληση των ελεγκτικών μηχανισμών. 

Πεδίο επιχειρηματικής δράσης: ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Στο πεδίο επιχειρηματικής δράσης ¨ παραγωγικότητα προσωπικού¨  εντοπίζονται τα 

παρακάτω προβλήματα:  

1. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να επιβραβεύσουν την παραγωγικότητα και την 

αποδοτικότητα των εργαζομένων τους, διανέμοντας ένα μέρος των κερδών τους σε 

αυτούς, είναι υποχρεωμένες να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές επί των 
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διανεμόμενων αυτών κερδών. Αποτέλεσμα αυτής της πράξης είναι η αύξηση του μη 

μισθολογικού κόστους και κυρίως την υπονόμευση ενός σοβαρού κινήτρου για την 

αύξηση της παραγωγικότητας.  

2. Δεν έχει αναπροσαρμοστεί για πολλά χρόνια η δυνατότητα προσφοράς ομαδικών 

συμβολαίων ασφάλισης, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να εκπίπτουν από τις 

δαπάνες των επιχειρήσεων μόνο έως 1.500 ευρώ το έτος ανά εργαζόμενο. Το όριο 

αυτό ισχύει αθροιστικά για όλα τα προγράμματα, συνταξιοδοτικά, υγείας και 

προστασίας, με αποτέλεσμα να εξαντλείται πολύ γρήγορα και πράγματι να αποτελεί 

εμπόδιο στην δυνατότητα πολλών εταιρειών να προσφέρουν στο προσωπικό τους 

τέτοια προγράμματα. 

3. Για διατακτικές γευμάτων άνω των 6 ευρώ την ημέρα καταβάλλονται τόσο οι φόροι 

εισοδήματος, όσο και οι ασφαλιστικές εισφορές. Η επί πολλά έτη μη 

αναπροσαρμογή του ορίου μειώνει τη χρησιμότητα αυτού του εργαλείου ενίσχυσης 

της αγοραστικής δύναμης ειδικά των χαμηλότερα αμειβόμενων εργαζομένων. 

Πεδίο επιχειρηματικής δράσης:ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

Στο πεδίο επιχειρηματικής δράσης ¨ συγχωνεύσεις - ενδοομιλικές συναλλαγές ¨  εντοπίζονται 

δύο προβλήματα: 

1. Μη αναγνώριση της ζημιάς της απορροφώσας: Δεν αναγνωρίζεται η ζημία της 

απορροφώσας κατά τον μετασχηματισμό (συγχώνευση) εταιρειών παρότι η νομική 

προσωπικότητα της απορροφώσας συνεχίζει να υφίσταται μετά τον 

μετασχηματισμό. Αυτή η απόφαση αποτελεί ένα πολύ σοβαρό αντικίνητρο για τις 

επιχειρήσεις που επιθυμούν να προβούν σε συγχωνεύσεις.  

2. Διπλό επικαλυπτόμενο νομοθετικό πλαίσιο μεταξύ Ν.3728/2008 και του ΚΦΕ (Ν. 

3775/2009 και Ν. 3842/2010) για τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Ο έλεγχος του 

“Transfer Pricing” διεξάγεται τόσο από πλευράς ΥΠΟΙΚ  όσο και από πλευράς του 

Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Η έννοια του 

ελέγχου του Transfer Pricing αποτελεί εργαλείο για τις φορολογικές αρχές και 

λανθασμένα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των τιμών. Η χρήση του για άλλους 

σκοπούς πέραν των φορολογικών δημιουργεί ανάγκες ελέγχου χωρίς ουσιαστικό 

αποτέλεσμα. 
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Πεδίο επιχειρηματικής δράσης: ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Στο πεδίο επιχειρηματικής δράσης ¨ λύση – εκκαθάριση ¨  εντοπίζονται δύο προβλήματα: 

1. Οι διαδικασίες για τη συνέχεια της επιχείρησης που εισήχθησαν στο πτωχευτικό 

δίκαιο το 2007 παρουσιάζουν δυσκολία στην εφαρμογή τους. Τα προβλήματα 

εντοπίζονται τόσο στο Σχέδιο Αναδιοργάνωσης όσο και στην Διαδικασία 

Συνδιαλλαγής δημιουργώντας αναποτελεσματικότητα στην ταχύτητα και 

ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών από την πτωχευτική διαδικασία.  

2. Χρονοβόρα διαδικασία εκκαθάρισης μιας εταιρίας. Η ταχύτητα εκκαθάρισης συχνά 

έχει μεγάλη σχέση με την εκ νέου αξιοποίηση των όποιων περιουσιακών στοιχείων 

μιας επιχείρησης καθώς και με την διάσωση μεγάλου μέρους της αξίας αυτών. Η 

χρονοβόρα διαδικασία συνεπάγεται συνήθως και τη μεγάλη απαξίωση αυτών των 

περιουσιακών στοιχείων. 

6.3.4 Προτάσεις για Άρση των Εμποδίων 

 

Όπως ήδη διατυπώθηκε η ελληνική επιχειρηματικότητα αντιμετωπίζει μια πληθώρα 

προβλημάτων, τα οποία σύμφωνα με την πραγματοποιηθείσα έρευνα προέκυψε ότι είναι 

περίπου 250. Τα προβλήματα αυτά έχουν ταξινομηθεί σε 30 πεδία επιχειρηματικής δράσης 

περιλαμβάνοντας όλα εκείνα τα προβλήματα από την ίδρυση μιας εταιρίας μέχρι και την 

εκκαθάρισή της. Αξίζει να σημειωθεί ότι για όλα τα προβλήματα που υπάρχουν σε κάθε ένα 

από τα πεδία επιχειρηματικής δράσης εντοπίζεται για το κάθε ένα ξεχωριστά μία 

προτεινόμενη λύση. 

  Ωστόσο, το γενικό σύνολο των προβλημάτων με τα οποία έρχεται αντιμέτωπη η κάθε 

επιχείρηση βασίζονται πάνω στους ίδιους παράγοντες, για παράδειγμα στην πολυνομία που 

διέπει το Ελληνικό κράτος, στην έλλειψη συνεργασίας συναρμοδίων υπηρεσιών, στην άγνοια 

λειτουργίας της αγοράς και στην έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού.   Αυτός είναι και ο λόγος 

για τον οποίο όλες οι προτάσεις για την άρση- επίλυση των 250 προβλημάτων στο σύνολό 

τους, βασίζονται στις παρακάτω αρχές.  

  Αρχικά, μία από τις σημαντικότερες προτάσεις για την άρση των εμποδίων αποτελεί η 

χρήση των γνώσεων και των εμπειριών του ιδιωτικού τομέα για την επίλυση ορισμένων 

προβλημάτων (outsourcing). Ταυτόχρονα, αναγκαίο μέτρο αποτελεί και η αξιοποίηση των 

διαδικασιών και των ελέγχων που κάνει ο ιδιωτικός τομέας για τους ίδιους σκοπούς που θα 
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ενδιέφερε και το Δημόσιο, π.χ. ασφαλιστικοί έλεγχοι για σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου 

εργοστασίου με ιδιωτική εταιρεία όταν τα ίδια στοιχεία επίσης απαιτούνται και για την 

έκδοση άδειας λειτουργίας εργοστασίου από το Δημόσιο.  

  Επιπρόσθετα,  πρέπει να υπάρξει απεμπλοκή (από τη διαδικασία αξιολόγησης ενός 

φακέλου) της υποχρέωσης του Δημοσίου να εισπράττει αμοιβές υπέρ τρίτων, καθ’ ότι πλήθος 

ελέγχων αφορά αποκλειστικά και μόνον αυτήν τη σκοπιμότητα και όχι λόγους δημοσίου 

συμφέροντος. Επίσης, πολύ σημαντικό μέτρο για την αντιμετώπιση των εμποδίων 

διαδραματίζει η εκ των υστέρων υποβολή δικαιολογητικών με προκαταρκτική υποβολή 

υπεύθυνης δήλωσης εκπλήρωσης των όρων της διαδικασίας. Για παράδειγμα για την έκδοση 

της άδειας λειτουργίας μιας επιχείρησης χρειάζεται πλήθος πιστοποιητικών (άδεια χρήσης 

νερού, οικοδομής) δημιουργώντας αδικαιολόγητες καθυστερήσεις για τη διενέργεια 

αυτοψιών. Συνεπώς με την υποβολή μιας υπεύθυνης δήλωσης περί ύπαρξης των μέτρων που 

είναι υποχρεωτικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας η έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης 

θα είναι εν αναμονή των αυτοψιών. 

  Παράλληλα, αδιαμφισβήτητα μέτρα για την αντιμετώπιση όλων εκείνων των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελληνική επιχειρηματικότητα αποτελεί η καθιέρωση του 

τεκμηρίου της άπρακτης προθεσμίας, πέραν της οποίας η απάντηση του δημοσίου πρέπει να 

θεωρείται ότι είναι θετική, καθώς και ο καθορισμός προτεραιοτήτων με βάση το μέγεθος, την 

αξία, την απασχόληση κλπ κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των επιχειρηματικών 

υποθέσεων: π.χ. Η έκδοση άδειας μιας ιδιωτικής κατοικίας δεν μπορεί να έχει προτεραιότητα 

έναντι της οικοδομικής άδειας ενός εργοστασίου, συνεπώς κρίνεται αναγκαίο να 

θεσμοποιηθεί ένα ξεχωριστό πρωτόκολλο. 

  Καθοριστικής σημασίας για την επίλυση των προβλημάτων αποτελούν οι συνοπτικές 

διαδικασίες καθώς και η ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων για υποθέσεις «μικρής σημασίας». 

Για παράδειγμα για χαμηλής ισχύος μονάδες και για χαμηλού προϋπολογισμού επενδύσεις 

που συνθέτουν την συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, η ευθύνη κάλυψης των 

απαιτήσεων να αναλαμβάνεται με απλή υπεύθυνη δήλωση ( για παράδειγμα άδεια 

λειτουργίας). Τέλος, η εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ό,τι αφορά 

προδιαγραφές ή έγκριση τύπου όπως μηχανήματα έργων Ε.Ε. με έγκριση τύπου στη χώρα 

παραγωγής να μη χρειάζονται πρόσθετη έγκριση τύπου στην Ελλάδα.  

  Συνεπώς, είναι κατανοητό ότι ένα τόσο μεγάλο πλήθος εμποδίων δεν μπορεί να 

αντιμετωπισθεί μονομιάς, αλλά σταδιακά με βάση τις παραπάνω αρχές. Η επίλυση όλων των 
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παραπάνω προβλημάτων θα δημιουργήσει ένα φιλικό επιχειρηματικό κλίμα οδηγώντας έτσι 

στην ανάκαμψη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ο
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι στην σύγχρονη πραγματικότητα που ζούμε η 

παγκοσμιοποίηση των αγορών έχει μεταβάλλει ριζικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες 

λειτουργούν σήμερα οι επιχειρήσεις. Αυτή η αναγκαιότητα των αγορών για παγκοσμιοποίηση 

δεν επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μένουν αποκομμένες από τις διεθνής αγορές και τις ωθεί 

να δραστηριοποιηθούν εκτός των εθνικών συνόρων. Ταυτόχρονα, οι κυβερνητικές πολιτικές, 

οι τεχνολογικές εξελίξεις και ο κορεσμός της εγχώριας αγοράς είναι μερικά από εκείνα που 

καθιστούν αναγκαίο στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς να προσαρμόσουν τη 

συμπεριφορά τους και τις στρατηγικές τους στα νέα δεδομένα, προκειμένου να 

ανταπεξέλθουν στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Σήμερα, στο σύγχρονο περιβάλλον της 

παγκοσμιοποίησης η εξωστρέφεια αποτελεί μονόδρομο για όλες τις επιχειρήσεις. 

 

Ταυτόχρονα, στις μέρες μας όπου η παγκόσμια οικονομία πλήττεται από την 

οικονομική κρίση η επιβίωση και ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης στηρίζεται στην υιοθέτηση 

του κατάλληλου επιχειρηματικού σχεδίου διεθνοποίησης. Συνεπώς, κάθε επιχείρηση πριν 

ξεκινήσει την διεθνή επιχειρηματική της δραστηριότητα, θα πρέπει να είναι κατάλληλα 

προετοιμασμένη. Ειδικότερα, θα πρέπει να έχει καταλήξει ύστερα από προσεκτική επιλογή 

την κατάλληλη στρατηγική διεθνοποίησης, να έχει προχωρήσει στις απαραίτητες 

αναπροσαρμογές στην οργάνωση και την δομή της καθώς και στον τεχνολογικό εξοπλισμό 

που διαθέτει και απαραίτητα να έχει  μελετήσει πολύ προσεκτικά το εξωτερικό περιβάλλον 

(χώρα) όπου επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί. 

 

Προκειμένου να έχουμε μια επιτυχείς διεθνοποίηση δεν αρκεί μόνο η διεκδίκηση της 

νέας αγοράς άλλα και η διατήρηση της θέσης στην αγορά αυτή δημιουργώντας συγκριτικά 

πλεονεκτήματα. Αυτό γίνεται ιδιαίτερα εμφανές αν λάβει κανείς υπ’ όψιν το γεγονός ότι οι 

συνθήκες αγοράς στις χώρες αυτές, λόγω του ολοένα και αυξανόμενου αριθμού των 

προϊόντων, γίνονται όλο και πιο ανταγωνιστικές. Γίνεται επομένως αντιληπτό, ότι μια 

καιροσκοπική αντιμετώπιση των διεθνών επιχειρηματικών πρακτικών από μια επιχείρηση 

μόνο καταστροφικά αποτελέσματα μπορεί να αποφέρει. 
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Παράλληλα αξίζει να αναφερθεί ότι η Ελληνική αγορά δεν αποτελεί ένα πρόσφορο 

έδαφος για επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναπτυχθούν και να προχωρήσουν σε νέες ξένες 

επενδύσεις καθώς ακόμα και σήμερα δεν διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές. Σύμφωνα λοιπόν 

με την μελέτη του ΣΕΒ κρίνεται επιτακτικό να ληφθούν κάποια συγκεκριμένα μέτρα 

προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που ελλοχεύει 

κάθε ένα από τα πεδία επιχειρηματικής δράσης της κάθε επιχείρησης. Ολοκληρώνοντας 

λοιπόν την παραπάνω παρουσίαση γίνεται εμφανές ότι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα αλλά ακόμη και οι εγχώριες 

επιχειρήσεις, είναι πολύ περισσότεροι συγκριτικά με εκείνους τους κινδύνους που θα 

αντιμετώπιζε μια επιχείρηση αν επιχειρούσε να δραστηριοποιηθεί σε κάποια χώρα της 

Ευρώπης.  
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