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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

 

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας αναπτύσσεται με ταχύτερο ρυθμό ωθούμενη από 

την επίδραση αφενός της αυξανόμενης παγκόσμιας ευημερίας, αφετέρου της ταχύτατης 

διείσδυσης του διαδικτύου και της ευρύτατης διάδοσης των ψηφιακών τεχνολογιών. Σε 

αυτό το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον η έννοια της ανταγωνιστικότητας αποκτάει 

ευρύτερη διάσταση, με επίπεδο αναφοράς την εθνική οικονομία. Οι συνέπειες σε 

περίπτωση αποτυχίας διατήρησης της εθνικής ανταγωνιστικότητας αποκτούν 

αντίστοιχα σοβαρότερο χαρακτήρα, απειλώντας με οικονομική κατάρρευση και 

κοινωνική καταστροφή.     

Οι προσπάθειες ενίσχυσης της εθνικής ανταγωνιστικότητας αφορούν γενικότερα τη 

δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας. 

Για τις αναπτυγμένες οικονομίες ιδιαίτερα, των οποίων η μεγέθυνση οδηγείται από τη 

γνώση και την καινοτομία, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας φαίνεται να αποτελεί 

το σημαντικότερο παράγοντα ενίσχυσης της εθνικής ανταγωνιστικότητας. 

Για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας απαιτείται ευνοϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον 

απαλλαγμένο από πολύπλοκους νόμους και δαπανηρές παρεμβάσεις. Η αξιολόγηση του  

επιχειρηματικού περιβάλλοντος κρίνεται αναγκαία για τη συνεχή βελτίωσή του, ώστε 

να ακολουθεί τις ταχύτατες αλλαγές που επιφέρει η τεχνολογία στα σύγχρονα 

επιχειρηματικά μοντέλα. Σε αυτό το πλαίσιο απαιτείται η χρήση έγκυρων και κοινά 

αποδεκτών δεικτών μέτρησης της απόδοσης, όπως ο δείκτης διευκόλυνσης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας (ease of doing business). Σκοπός είναι πέρα από την 

ανάδειξη πιθανών εμποδίων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, να εντοπίζονται 

οι γενεσιουργοί παράγοντές τους και να υποδεικνύονται οι βέλτιστες πρακτικές στην 

πορεία προς τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. 

Η Ελλάδα υπό το βάρος της πολύχρονης ύφεσης και της έλλειψης πολιτικής βούλησης 

για την εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, παραμένει στην τελευταία θέση της κατάταξης του 

δείκτη μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ.   
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ABSTRACT 
 

 

 

The globalization of the economy grows faster boosted by the effect of both increasing 

global prosperity and the rapid penetration of the Internet and the widespread diffusion 

of digital technologies. 

In this globalized world, the concept of competitiveness takes on a broader dimension, 

with benchmark the national economy. The consequences in case of failure of 

sustaining national competitiveness respectively acquire serious character, threatening 

economic collapse and social disaster. 

The efforts to enhance national competitiveness generally involve the creation of 

appropriate conditions to stimulate the economic activity. For developed economies in 

particular, whose growth is driven by knowledge and innovation, the development of 

entrepreneurship seems to be the most important factor in strengthening national 

competitiveness. 

A favorable regulatory environment free of complicated laws and costly interventions is 

a basic requirement for the development of entrepreneurship. The assessment of the 

business environment is necessary for the continuous improvement, in order to follow 

the rapid changes brought about by technology in modern business models. In this 

context the use of reliable and commonly accepted performance metrics is required, 

such as the ease of doing business index. Beyond highlighting potential barriers to the 

development of entrepreneurship, the purpose is to identify the underlying factors and 

suggest the best practices towards the necessary reforms. 

Greece under the burden of its long recession and lack of political will to implement the 

necessary reforms to improve the business environment holds firmly the last place in the 

index rankings among OECD countries. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας ξεκίνησε από πολύ νωρίς με την ανάπτυξη των 

παγκόσμιων ροών κυρίως αγαθών και κεφαλαίων μέσω του διεθνούς εμπορίου την 

εποχή των αποικιών και τη δημιουργία εμπορικών δρόμων, πήρε μεγαλύτερες 

διαστάσεις με τις δύο βιομηχανικές επαναστάσεις και έφτασε στην πρόσφατη ανάπτυξη 

των αναδυόμενων οικονομιών. Ιδιαίτερα από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 με το 

άνοιγμα των οικονομιών του πρώην ανατολικού μπλοκ και την πλήρη ενσωμάτωση των 

οικονομιών της Ασίας στην παγκόσμια οικονομία, οι παγκόσμιες ροές 

πολλαπλασιάστηκαν και περιλαμβάνουν πλέον εκτός από αγαθά και κεφάλαια, 

υπηρεσίες, ανθρώπους και πληροφορίες / δεδομένα. Δημιουργείται έτσι ένα διευρυμένο 

δίκτυο παγκόσμιων ροών, του οποίου η ανάπτυξη και η εξέλιξη επιταχύνονται από την 

επίδραση δύο βασικών δυνάμεων: Η πρώτη δύναμη είναι η αυξανόμενη παγκόσμια 

ευημερία και η δεύτερη είναι η ταχύτατη διείσδυση του διαδικτύου και η ευρύτατη 

διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών.  

Η θετική συσχέτιση μεταξύ των παγκόσμιων ροών και της οικονομικής μεγέθυνσης, 

όπως επιβεβαιώνεται από τις μελέτες των Dreher (2006), Aizenman, Jinjarak and Park 

(2013) και Busse and Koeniger (2012) και η αυξανόμενη ψηφιοποίηση της φύσης των 

παγκόσμιων ροών, καθιστούν επιτακτική την αναγκαιότητα τόσο της ανάπτυξης των 

φυσικών υποδομών όσο και των υποδομών γνώσης με τη χρηματοδότηση της έρευνας 

και ανάπτυξης, για τις χώρες που επιθυμούν να αποτελούν ισχυρά μέλη του παγκόσμιου 

αυτού δικτύου. Για τον λόγο αυτό απαιτούνται διαρκώς υψηλές επενδύσεις και επειδή 

τα εγχώρια μέσα και πόροι συνήθως δεν επαρκούν, οι προσπάθειες επικεντρώνονται, 

πέρα από την τόνωση των εγχώριων, στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. 

Το ποσό των παγκόσμιων κεφαλαίων που προορίζονται για επενδύσεις είναι 

πεπερασμένο. Παράλληλα σε μια τόσο στενά συνδεδεμένη παγκόσμια οικονομία, 

πιθανές κρίσεις, όπως η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 η οποία ανέδειξε 

τα σοβαρά προβλήματα της υψηλής κεφαλαιακής μόχλευσης, λαμβάνουν παγκόσμιες 

διαστάσεις παλιρροϊκού χαρακτήρα. Παρά ταύτα δεν επηρεάζονται όλες οι οικονομίες 

με την ίδια ένταση, ούτε παρουσιάζουν την ίδια διάρκεια ανάκαμψης. Δημιουργείται 

έτσι ένα πλαίσιο ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών που αφορά τόσο την προσπάθεια 

προσέλκυσης των επενδυτικών κεφαλαίων, όσο και την οικοδόμηση ενός ισχυρού 
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εγχώριου θεσμικού περιβάλλοντος, το οποίο θα αποτελεί σταθερό ανάχωμα στην 

αντιμετώπιση πιθανών κρίσεων.  

Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται μια ανασκόπηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας 

σχετικά με την επιχειρηματικότητα και τη σύνδεσή της με την καινοτομία και τη 

διάχυσης της γνώσης, την ανταγωνιστικότητα, το ρυθμιστικό περιβάλλον, την αύξηση 

της απασχόλησης και την οικονομική μεγέθυνση. Ερευνάται παράλληλα η σύνδεση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των δημόσιων πολιτικών με την προσέλκυση ΑΞΕ 

και την οικονομική μεγέθυνση, ο αντίκτυπος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στην 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την οικονομική μεγέθυνση. Παρουσιάζεται 

τέλος η σημαντικότητα του δείκτη διευκόλυνσης επιχειρηματικής δραστηριότητας και η 

επιρροή του στις δημόσιες πολιτικές, την επιστημονική έρευνα και το ευρύτερο κοινό, 

ενώ παράλληλα ερευνάται η σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας και της οικονομικής μεγέθυνσης. 

Με βάση τα προαναφερθέντα εισάγονται τρεις έννοιες οι οποίες θα αναλυθούν στη 

συνέχεια. Οι πρώτες δύο είναι αυτές της ανταγωνιστικότητας χώρας και της 

επιχειρηματικότητας και παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 2. Η ανταγωνιστικότητα χώρας 

αφορά γενικότερα τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ανάπτυξης της 

οικονομικής δραστηριότητας. Όπως θα αναφερθεί στο ίδιο κεφάλαιο, έχει άμεση 

συνάφεια με την ευκολία ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο ενίσχυσης 

της καινοτομίας και της τεχνολογικής προόδου για την αύξηση της συνολικής 

παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής. Για τις αναπτυγμένες οικονομίες 

ιδιαίτερα, η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας φαίνεται να αποτελεί το σημαντικότερο 

παράγοντα ενίσχυσης της εθνικής ανταγωνιστικότητας και του ρυθμού αύξησης της 

οικονομικής μεγέθυνσης.  

Η τρίτη έννοια είναι αυτή του κινδύνου χώρας και παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 3, 

παράλληλα με τους τρόπους μέτρησης και τις τεχνικές διαχείρισης. Ο κίνδυνος χώρας 

σχετίζεται ιδιαίτερα με τις επενδύσεις, ξένες και εγχώριες, που πραγματοποιούνται σε 

μια χώρα και τις προσδοκώμενες αποδόσεις αυτών, σε συνάρτηση με γεωγραφικούς 

παράγοντες όπως ορίζονται από την τοποθεσία της χώρας και τα διεθνή σύνορά της. 

Ο σκοπός της εργασίας είναι η συγκριτική αξιολόγηση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
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(ΟΟΣΑ) και παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 4. Ο ΟΟΣΑ είναι ένας διεθνής οργανισμός, ο 

οποίος αποτελείται από 35 κράτη μέλη, όλα με αναπτυγμένες οικονομίες και στην 

κατηγορία υψηλού εισοδήματος, εκτός τριών τα οποία ανήκουν στις αναδυόμενες 

οικονομίες, με δύο από αυτά να τοποθετούνται στην κατηγορία μεσαίου εισοδήματος.   

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις, οι περιορισμοί και οι αδυναμίες της μελέτης και οι 

προοπτικές μελλοντικής έρευνας σχετικής με την παρούσα εργασία παρουσιάζονται στο 

κεφάλαιο 5. 

Η μεθοδολογική προσέγγιση για την επίτευξη του σκοπού αυτού, περιλαμβάνει τη 

χρήση, ως βασικού εργαλείου, του δείκτη διευκόλυνσης επιχειρηματικής 

δραστηριότητας (ease of doing business). Ο δείκτης αυτός δημιουργήθηκε το 2001, 

δημοσιεύεται δε ετήσια, ανελλιπώς από το 2003, από τον Όμιλο της Παγκόσμιας 

Τράπεζας (World Bank Group) και είναι διαδικτυακά προσβάσιμος στη διεύθυνση 

www.doingbusiness.org. 

Απώτερος στόχος με όχημα αυτήν την αξιολόγηση, είναι αρχικά η αποτύπωση του 

σύγχρονου ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Επιδιώκοντας την αύξηση της 

ευκρίνειας της αποτύπωσης, χρησιμοποιείται επικουρικά ο δείκτης παγκόσμιας 

ανταγωνιστικότητας (global competiveness index), ο οποίος δημιουργήθηκε το 2005 

από το World Economic Forum, δημοσιεύεται επίσης κάθε χρόνο και είναι διαδικτυακά 

προσβάσιμος στη διεύθυνση www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-

report. Σε δεύτερο στάδιο επιχειρείται μια προσπάθεια να αναδειχθούν οι παθογένειες 

της ελληνικής οικονομίας και οι ανασταλτικοί παράγοντες στη βελτίωση του εγχώριου 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων στην 

παγκόσμια κατάταξη με βάση τους δύο δείκτες. 
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1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

Ο ρόλος της επιχειρηματικότητας στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

αναβαθμίστηκε δραστικά από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και εμφανίζεται κατά 

κύριο λόγο ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης της παγκοσμιοποίησης (Audretsch and 

Thurik, 2001). Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η βάση του συγκριτικού πλεονεκτήματος 

της οικονομικής δραστηριότητας μετατοπίστηκε από τη μαζική παραγωγή, στη γνώση. 

Οι μεγάλοι οργανισμοί αναγνώρισαν ότι αυξάνεται απειλητικά ο ανταγωνισμός από 

επιχειρήσεις προερχόμενες από χώρες χαμηλού κόστους παραγωγής, λόγω 

χαμηλότερου εργατικού κόστους. Η αντίδρασή τους στην προσπάθεια διατήρησης των 

μεριδίων αγοράς, ήταν η αντικατάσταση της εργασίας με κεφάλαιο και τεχνολογία και 

η μετατόπιση της παραγωγής σε χώρες χαμηλότερου εργατικού κόστους (Audretsch, 

2003).  

Στο πλαίσιο της θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης, ο Romer (1986) δίνει έμφαση στη 

διαδικασία συσσώρευσης γνώσης για τη δημιουργία κεφαλαίου γνώσης, το οποίο 

θεωρεί ως εισροή που συμβάλλει στην αύξηση της οριακής παραγωγικότητας. Με βάση 

αυτή τη θεωρία, η επιχειρηματικότητα προτείνεται ως αγωγός της γνώσης με θετική 

επιρροή στην οικονομική μεγέθυνση (Audretsch and Keilbach, 2008; Audretsch , 

2007b).  

Η επιχειρηματικότητα αναγνωρίζεται ευρύτερα ως η μηχανή της οικονομικής 

μεγέθυνσης (Henry, Hill and Leitch, 2003; Acs, Desai and Hessels, 2008). Στο ίδιο 

πλαίσιο συμφωνούν οι Urbano and Aparicio (2015), τονίζοντας ότι η σύνδεση της 

επιχειρηματικότητας με την οικονομική μεγέθυνση είναι ισχυρότερη στις χώρες του 

ΟΟΣΑ, ιδιαίτερα στις περιόδους μετά την κρίση.  

Σύμφωνα με τον Kritikos (2014), οι επιχειρηματικότητα αναζωογονεί την οικονομία με 

τη δημιουργία θέσεων εργασίας και νέων τεχνολογιών και την αύξηση της 

παραγωγικότητας. Αναγνωρίζει 5 θετικά στοιχεία στην επιχειρηματικότητα: 

 Δίνει ώθηση στην οικονομική μεγέθυνση με την εισαγωγή καινοτόμων 

τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών. 

 Αυξάνοντας τον ανταγωνισμό, οι επιχειρηματίες πιέζουν τις καθιερωμένες 

επιχειρήσεις να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 
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 Δημιουργεί νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο 

ορίζοντα    

 Αυξάνει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και ης οικονομίας.  

 Επιταχύνει τις δομικές αλλαγές αντικαθιστώντας καθιερωμένες αλλά 

δύσκαμπτες επιχειρήσεις. 

Η επιχειρηματικότητα αναγνωρίζεται ως οδηγός σε μικροοικονομικό επίπεδο της 

καινoτομίας και της οικονομικής μεγέθυνσης (Wennekers and Thurik, 1999; Audretsch 

and Thurik, 2001b; Acs, 2006). 

Η έκταση όμως στην οποία είναι κοινωνικά παραγωγική και συμβάλλει στην 

οικονομική μεγέθυνση, εξαρτάται από το θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου 

αναπτύσσεται (Acs, Desai and Hessels, 2008). Οι χώρες με αδύναμο θεσμικό πλαίσιο 

επιβάλλουν γραφειοκρατικά εμπόδια στις επιχειρήσεις, αυξάνοντας τόσο τα κόστη 

συναλλαγών όσο και τα λειτουργικά και αποθαρρύνουν τελικά την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας (Djankov et al., 2002; Puffer, McCarthy and Boisot, 2010). 

Παρόμοια οι Busse and Groizard (2008) προτείνουν την ανάγκη ενός στέρεου 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με την έννοια των ευνοϊκών ρυθμίσεων, ώστε να 

υπάρξουν οφέλη από την προσέλευση ΑΞΕ.  

Ο δείκτης διευκόλυνσης επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως αναφέρθηκε, 

δημοσιεύεται ετήσια από το 2003 από τον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ο δείκτης 

έχει εξελιχθεί σε σπουδαία πηγή για ακαδημαϊκούς, πολιτικούς και ανθρώπους των 

μέσων ενημέρωσης, γνωρίζει υψηλή δημόσια αποδοχή, αποτελώντας παράλληλα το 

σπουδαιότερο προϊόν γνώσης του οργανισμού (Besley, 2015).  

Η χρήση του δείκτη από ακαδημαϊκούς ως πηγή άντλησης δεδομένων, του αποδίδει 

επιστημονική αξιοπιστία και εγκυρότητα. Ως συνέπεια αποτελεί φορέα επίσημων 

προτάσεων πολιτικής από θεσμικούς φορείς και την ακαδημαϊκή κοινότητα (Haidar and 

Hoshi, 2015), καθώς αναδεικνύεται ως σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας 

οικονομικής μεγέθυνσης (Djankov, McLiesh and Ramalho, 2006; Gillanders and 

Whelan, 2010). 

Χώρες που προχώρησαν σε αλλαγές, βελτιώνοντας την κατάταξή τους στο δείκτη, 

είδαν κατά μέσο όρο αύξηση στις εισροές ΑΞΕ (Jayasuriya, 2011).  Η ικανότητα μιας 

χώρας για αλλαγή θεσμικού πλαισίου και προσαρμογή της οργανωτικής δομής, είναι 
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σημαντικός παράγοντας αντιμετώπισης μιας κρίσης (Dawley, Pike and Tomaney, 

2010). 

Η Murdock (2012) τονίζει την ανάγκη για σχετική χαλάρωση του ρυθμιστικού πλαισίου 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ώστε να διευκολύνεται η ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας. Η Buttner (2006) έδειξε ότι η απορρύθμιση του πλαισίου εισόδου 

στην αγορά σχετίζεται θετικά με το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και οι Klapper, 

Laeven and Rajan (2006) τονίζουν ότι υπερβολική ρύθμιση του πλαισίου εισόδου στην 

αγορά λειτουργεί ως εμπόδιο εισόδου, ενώ η προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο 

αυξάνεται με βραδύτερο ρυθμό στις χώρες με υψηλά εμπόδια εισόδου.  

Οι Acs and Szerb (2007), τονίζουν όμως ότι για τις αναπτυγμένες οικονομίες ιδιαίτερα, 

η άρση των εμποδίων εισόδου στην αγορά δεν θα οδηγήσει απαραίτητα στην αύξηση 

του αριθμού των δυναμικά αναπτυσσόμενων νέων επιχειρήσεων. Μπορεί να 

απαιτούνται εξίσου μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και απορρύθμιση στις 

χρηματοοικονομική αγορά, για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη δυναμικών 

επιχειρήσεων.  

Οι Poel et al. (2014) τεκμηριώνουν εμπειρικά την υπόθεση ότι η άρση των διοικητικών 

και φορολογικών εμποδίων για τις νεοφυείς επιχειρήσεις συνεισφέρει στην οικονομική 

μεγέθυνση. Το ύψος των φορολογικών συντελεστών έχει ισχυρά αποτρεπτικό 

αντίκτυπο στο ύψος των συνολικών επενδύσεων, την επιχειρηματική δραστηριότητα 

και τις εισερχόμενες ΑΞΕ (Djankov et al., 2010). Οι Fisman and Svensson (2007) 

αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι το ύψος των φορολογικών συντελεστών και η δωροδοκία 

σχετίζονται αρνητικά με την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.   
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2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

 

Από τη φύση της η ανταγωνιστικότητα αποτελεί συγκριτική έννοια και σε όρους 

θεωρίας παιγνίων θεωρείται ως ένα παίγνιο μηδενικού αθροίσματος, αφού μεταξύ δύο ή 

περισσότερων μερών, η αύξηση της ωφέλειας ενός μέρους έχει ως αποτέλεσμα τη 

μείωση του ωφέλους των υπολοίπων. 

Η ανταγωνιστικότητα χώρας όμως είναι μια έννοια πολυσύνθετη, η οποία ξεφεύγει από 

τα στενά όρια της οικονομικής προσέγγισης. Τούτο διότι εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες συχνά δυναμικά μεταβαλλόμενους, ενώ η ενίσχυση και η διατήρησή της 

αποτελούν μια διαρκή και σύνθετη διαδικασία.  

Σε αυτό το πλαίσιο η εθνική ανταγωνιστικότητα μπορεί να οριστεί: 

 Το πλέγμα των παραγόντων, πολιτικών και θεσμών που καθορίζουν το επίπεδο 

της εθνικής παραγωγικότητας. Το επίπεδο της παραγωγικότητας προσδιορίζει το 

διατηρήσιμο επίπεδο ευημερίας και την απόδοση των επενδύσεων σε μια 

οικονομία (WEF)1.  

 Ο βαθμός στον οποίο μια χώρα σε συνθήκες ελεύθερης και δίκαιης αγοράς 

μπορεί να προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες που πληρούν τα κριτήρια διεθνών 

αγορών διατηρώντας και αυξάνοντας μακροχρόνια τα πραγματικά εισοδήματα 

των πολιτών (ΟΟΣΑ, OECD)2. 

 Το πεδίο της οικονομικής θεωρίας που αναλύει τα στοιχεία και τις πολιτικές που 

διαμορφώνουν την ικανότητα μιας χώρας να δημιουργεί και να διατηρεί ένα 

περιβάλλον, το οποίο υποστηρίζει μεγαλύτερη παραγωγή αξίας για τις 

επιχειρήσεις και μεγαλύτερη ευημερία για τους πολίτες (IMD)3. 

 Το σύνολο των παραμέτρων οι οποίες επηρεάζουν τη δυνατότητα μιας 

οικονομίας να εξάγει προϊόντα μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας από όσα 

εισάγει και επομένως να αυξάνει το εγχώριο προϊόν της χωρίς να συσσωρεύει 

μη βιώσιμα εξωτερικά ελλείμματα (ΔΝΤ, IMF)4. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω λοιπόν, το πλαίσιο του ανταγωνισμού σε επίπεδο χωρών 

                     
1 https://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/methodology/ 
2 http://www.oecd.org/eco/outlook/sources-and-methods.htm 
3 http://www.imd.org/research/challenges/TC028-15-competitiveness-sustainability-bris-caballero.cfm 
4 https://www.imf.org/external/region/tlm/rr/pdf/Nov5.pdf 

https://www.imf.org/external/region/tlm/rr/pdf/Nov5.pdf
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αφορά την εφαρμογή απαραίτητων πολιτικών με στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων 

συνθηκών ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας, προσελκύοντας παράλληλα 

επενδυτικά κεφάλαια από όλο τον κόσμο, στοχεύοντας στη συνεχή και μακροχρόνια 

βιώσιμη ανάπτυξη.  

Στο σημείο αυτό εμφανίζεται η διαφοροποίηση μεταξύ των οικονομιών  των 

αναπτυσσόμενων / αναδυόμενων και των αναπτυγμένων χωρών. Οι πρώτες αποκτούν 

συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των δεύτερων διότι μπορούν να προσφέρουν στα 

διεθνή επενδυτικά κεφάλαια μεταξύ άλλων:  

 Φτηνό εργατικό κόστος και ελλειπής ως ανύπαρκτη εργατική νομοθεσία.  

 Ευέλικτες νομισματικές ισοτιμίες με τάσεις διολίσθησης για διευκόλυνση των 

εξαγωγών.  

 Ευέλικτο φορολογικό περιβάλλον και ισχυρά κίνητρα για ξένες επενδύσεις.  

 Χαλαρές ως ανύπαρκτες περιβαλλοντικές πολιτικές που δεν αυξάνουν το 

κόστος παραγωγής στη βιομηχανία.  

 Πλούσιες πλουτοπαραγωγικές πηγές.  

 Μεγάλα περιθώρια εφαρμογής δημοσίων επενδυτικών προγραμμάτων στο 

μέλλον.  

 Μεγάλα περιθώρια πιστωτικής επέκτασης του ιδιωτικού τομέα στο μέλλον.  

Από την άλλη πλευρά οι αναπτυγμένες χώρες αδυνατώντας να προσφέρουν αντίστοιχα 

πλεονεκτήματα, παρατηρούν τη μεταφορά των παραγωγικών δραστηριοτήτων τους 

εκτός των συνόρων τους. Το αποτέλεσμα είναι η συνεχής μείωση της εγχώριας 

ανταγωνιστικότητας, η οποία οδηγεί σε αύξηση των εμπορικών ελλειμμάτων και αυτά 

με τη σειρά τους σε αύξηση του δημόσιου χρέους για την κάλυψή τους. 

Η αντίδραση των αναπτυγμένων χωρών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους 

στηρίζεται σε δύο πυλώνες, με κύριο βραχυπρόθεσμο στόχο την αύξηση των 

επενδύσεων.  

Ο πρώτος πυλώνας αφορά την υιοθέτηση ενός κατάλληλα προσαρμοσμένου μείγματος 

οικονομικής πολιτικής. Ασκώντας επεκτατικές νομισματικές πολιτικές, οι κεντρικές 

τράπεζες μειώνουν τα επιτόκια και παρέχουν συνεχώς μεγάλη ρευστότητα στη 

διατραπεζική αγορά. Οι δημοσιονομικές πολιτικές παράλληλα περιλαμβάνουν μέτρα 
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διασφάλισης της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, μείωση της 

φορολογίας, ενίσχυση των δημοσίων δαπανών για τη βελτίωση των εθνικών υποδομών 

και την έρευνα και ανάπτυξη.  

Ο δεύτερος πυλώνας είναι η αναγνώριση της σπουδαιότητας του ρόλου που 

διαδραματίζει η επιχειρηματικότητα στην αύξηση της απασχόλησης και τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη καινοτομίας σε συνδυασμό με την τεχνολογική 

πρόοδο, την αύξηση της παραγωγικότητας και την οικονομική μεγέθυνση. Στο πλαίσιο 

αυτό δρομολογούνται διαρθρωτικές αλλαγές ακολουθώντας τις επιταγές της 

παγκόσμιας οικονομικής ολοκλήρωσης, διορθώνοντας δυσλειτουργίες των αγορών 

προϊόντων και εργασίας. Στόχος μεσοπρόθεσμα με τη βελτίωση του θεσμικού 

περιβάλλοντος, είναι η ενίσχυση του κλίματος αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης, ώστε να 

ενθαρρύνει και να διευκολύνει την επιχειρηματικότητα, παράγοντας κοινωνικό 

κεφάλαιο, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης σε 

όρους ποιότητας και ποσότητας, βελτιώνοντας τις δεξιότητες των εργαζομένων, 

δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες και τέλος μακροπρόθεσμα να ενισχύει την 

κοινωνική συνοχή βελτιώνοντας συνεχώς την ποιότητα ζωής των πολιτών. 

Η σημασία της καλλιέργειας ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος για την 

ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, ως βασικό παράγοντα ενίσχυσης της εθνικής 

ανταγωνιστικότητας τονίζεται, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, από πολλούς 

διεθνείς οργανισμούς και πολιτικούς αρχηγούς αναπτυγμένων χωρών, έχοντας τη 

στήριξη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (2003)5, «η Ευρώπη πρέπει να ενθαρρύνει ακόμη περισσότερο 

την επιχειρηματικότητα, διότι αξιοποιεί τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, 

συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη, αποτελεί βασικό 

παράγοντα ανταγωνιστικότητας και απελευθερώνει το δυναμικό του ατόμου».  Με την 

ατζέντα του Όσλο (2006)6 στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η 

επιχειρηματικότητα πρέπει να διδάσκεται και να καλλιεργείται σε όλες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης και να μην περιορίζεται στις αντίστοιχες σχολές της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

Η ανάπτυξη ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος δεν είναι βέβαια μια εύκολη 

                     
5 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003DC0027&from=EL 
6 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52014IE6567 
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υπόθεση και σίγουρα αποτελεί μια μακροχρόνια διαδικασία. Ο λόγος είναι ότι το 

επιχειρηματικό περιβάλλον αποτελείται από πολλούς παράγοντες πολιτικής και 

νομικής, οικονομικής, κοινωνικής και τεχνολογικής φύσης και απαιτείται συνήθως 

επίπονη και συνεχής προσπάθεια για την αρμονική λειτουργία όλων αυτών. Οι βασικοί 

παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σύμφωνα με τον 

Ιωαννίδη (2003) είναι: 

Κυβερνητικές πολιτικές και προγράμματα. Οι εθνικές και οι περιφερειακές πολιτικές 

μπορεί να είναι ουδέτερες, να ενθαρρύνουν ή να αποθαρρύνουν τη δημιουργία νέων και 

τη στήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων. Η επιτυχία των προγραμμάτων στήριξης 

εξαρτάται από την ποιότητα και την ευκολία πρόσβασης σε αυτά, τη διαθεσιμότητα και 

την εκπαίδευση του προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και της αποτελεσματικότητας 

της δομής των δημοσίων υπηρεσιών.  

 

Χρηματοδοτική υποστήριξη. Πρόκειται για το βαθμό στον οποίο είναι διαθέσιμη 

χρηματοδοτική υποστήριξη με οποιαδήποτε μορφή, για νέες και καθιερωμένες 

επιχειρήσεις, με κυριότερες μορφές υποστήριξης τις επιδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις. 

Αναφέρεται επίσης στην ποιότητα της διαθέσιμης οικονομικής υποστήριξης, με τη 

μορφή μετοχικού κεφαλαίου, κεφαλαίου σποράς δανειοδότησης, κεφαλαίων 

επιχειρηματικών συμμετοχών και στο βαθμό κατανόησης της επιχειρηματικότητας από 

τους φορείς του χρηματοπιστωτικού συστήματος.  

Έρευνα και ανάπτυξη. Ο βαθμός στον οποίο η έρευνα και ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο 

οδηγεί τη χώρα σε νέες εμπορικά εκμεταλλεύσιμες ευκαιρίες και η δυνατότητα νέων 

και καθιερωμένων επιχειρήσεων να έχουν πρόσβαση σε δραστηριότητες έρευνας και 

ανάπτυξης, επηρεάζουν σημαντικά την επιχειρηματικότητα. Αναφέρεται μεταξύ άλλων 

στο θεσμικό πλαίσιο των ευρεσιτεχνιών, στα επίπεδα καινοτομίας της χώρας, στον 

εθνικό σχεδιασμό δαπανών έρευνας και ανάπτυξης.  

Οικονομικό κλίμα. Η οικονομική συγκυρία μπορεί να ενθαρρύνει ή να αποθαρρύνει 

την επιχειρηματική δραστηριότητα.  

 

Χαρακτηριστικά της εργασίας. Αναφέρεται στα χαρακτηριστικά και στις δεξιότητες 

του εργατικού δυναμικού και στο επίπεδο του εργατικού κόστους. 

Εκπαίδευση. Αναφέρεται στο βαθμό τον οποίο παρέχεται εκπαίδευση για τον τρόπο 
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ίδρυσης και διοίκησης μιας επιχείρησης, στις διάφορες βαθμίδες του εκπαιδευτικού 

συστήματος.  

 

Σύνθεση του πληθυσμού. Το μέγεθος του πληθυσμού, αλλά κυρίως η σύνθεσή του ως 

προς τις εθνικές μειονότητες, μεταναστευτικές ομάδες, θρησκευτικές, ιδεολογικές και 

άλλες ταυτότητες. 

Η επιχειρηματικότητα αναγνωρίζεται, όπως αναφέρθηκε, ως σημαντικός παράγοντας 

ενίσχυσης της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας των εθνικών οικονομιών και της 

οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης. Παρά ταύτα αποτελεί μια πολυδιάστατη έννοια 

και συχνά ορίζεται ανάλογα με το πλαίσιο και το εύρος αυτού εντός του οποίου 

μελετάται. Για το λόγο αυτό δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός και κατά 

συνέπεια προσδιορισμός μιας κοινής μονάδας μέτρησης για τη συλλογή και 

επεξεργασία στατιστικών στοιχείων.  

Προσπαθώντας λοιπόν να δοθεί ένας όσο το δυνατόν ευρύτερος ορισμός της 

επιχειρηματικότητας εντός των ορίων της εργασίας, παραθέτονται μερικοί ορισμοί 

αυτής: 

«επιχειρηματικότητα είναι μια δυναμική διαδικασία, κατά την οποία τα άτομα σταθερά 

εντοπίζουν οικονομικές ευκαιρίες και τις εκμεταλλεύονται μέσα από την ανάπτυξη, την 

παραγωγή και την πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την 

ύπαρξη ποιοτικών ιδιοτήτων στα άτομα, όπως εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, 

δυνατότητα και διάθεση ανάληψης κινδύνου και ένα αίσθημα προσωπικής δέσμευσης» 

(The European Observatory for SMEs)7. 

«επιχειρηματικότητα είναι κάθε προσπάθεια για δημιουργία μιας νέας επιχείρησης ή 

νέας δραστηριότητας, όπως το ελεύθερο επάγγελμα, η δημιουργία ενός νέου 

επιχειρηματικού οργανισμού ή η επέκταση ήδη υπάρχουσας επιχείρησης, που γίνεται 

από έναν ιδιώτη, από ομάδες ιδιωτών ή από επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν» (Global 

entrepreneurship Monitor)8. 

«επιχειρηματικότητα είναι ο τρόπος σκέψης που απαιτείται για να δημιουργηθεί και να 

αναπτυχθεί οικονομική δραστηριότητα συνδυάζοντας το ρίσκο, τη δημιουργικότητα και 

                     
7 http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepreneurship_en 
8 http://www.gemconsortium.org/wiki/1149 
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την καινοτομία, με τη χρηστή διαχείριση σε ένα νέο ή υπάρχοντα οργανισμό» 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Πράσινη Βίβλος)9.  

Η καινοτομία είναι εξ’ ορισμού στενά συνδεδεμένη με την επιχειρηματικότητα ως 

αναγκαίο χαρακτηριστικό. Εξηγεί δε και τη σπουδαιότητα της επιχειρηματικότητας, 

ιδιαίτερα για τις αναπτυγμένες χώρες όπως ήδη αναφέρθηκε, στην προσπάθεια για την 

αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Σύμφωνα με τον ορισμό του ΟΟΣΑ στο 

εγχειρίδιο του Όσλο (2005)10, «καινοτομία είναι η εφαρμογή ενός νέου ή υπάρχοντος 

αλλά σημαντικά αναβαθμισμένου προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας), ή διαδικασίας ή 

μεθόδου εμπορικής εκμετάλλευσης, ή μιας νέας μεθόδου οργάνωσης της επιχείρησης 

στην εμπορική της πρακτική, στην οργάνωση της εταιρίας ή στις εξωτερικές της 

σχέσεις». 

Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε δυσμενή θέση, διότι αφενός υπάρχει αδυναμία 

άσκησης αυτόνομης νομισματικής πολιτικής λόγω της συμμετοχής της στη ζώνη του 

ευρώ. Αφετέρου δε, στο πλαίσιο εφαρμογής των υποχρεώσεων του μνημονίου 

κατανόησης για τη λήψη του πακέτου διάσωσης που είχε στόχο την αποφυγή της 

δημοσιονομικής κατάρρευσης ως αποτέλεσμα της κρίσης χρέους το 2010, έχει 

περιορισμένες δυνατότητες στην εφαρμογή δημοσιονομικών πολιτικών, ενώ 

παράλληλα δεν απολαμβάνει τα ωφέλη της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Το ενδιαφέρον επομένως για την ενίσχυση της εθνικής ανταγωνιστικότητας, 

εστιάζοντας στην ανάπτυξη ενός υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το οποίο 

ενθαρρύνει και διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα, αποτελεί τελικά τον 

μοναδικό δρόμο προς την έξοδο από τη μακροχρόνια ύφεση. Είναι δεδομένο ότι η  

επιχειρηματικότητα, αποτελώντας φορέα της αλλαγής και της δημιουργίας, διάδοσης 

και εφαρμογής καινοτόμων ιδεών, διασφαλίζει την αποτελεσματική αξιοποίηση των 

διαθέσιμων πόρων και διευρύνει τα όρια των οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Η προώθηση της επιχειρηματικότητας δημιουργεί πρόσθετα οφέλη για την εγχώρια 

οικονομία, όπως η δημιουργία νέων οικονομικών ευκαιριών, η αύξηση της 

παραγωγικότητας με συνακόλουθη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η 

                     
9 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52003DC0027&from=EL 
10 http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual_9789264013100-en 
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υποβοήθηση στην αντιμετώπιση των ανταγωνιστικών πιέσεων που δημιουργούνται από 

τις μεγάλες αλλαγές που προκαλεί η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. 
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3. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΧΩΡΑΣ -  ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε ο κίνδυνος χώρας σχετίζεται με τις ξένες και εγχώριες 

επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε μια χώρα και τις προσδοκώμενες αποδόσεις 

αυτών. Οι ξένες επενδύσεις αφορούν γενικότερα τα δάνεια, τις επενδύσεις κεφαλαίου 

και τις άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) (Δούμπος κ. συν., 2004).  

Ο Krayenbuehl (1985), ορίζει ως κίνδυνο χώρας, την πιθανότητα ανικανότητας ή 

απροθυμίας μιας χώρας (ή ενός δανειζόμενου από μια συγκεκριμένη χώρα) να 

αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στους δανειστές του. Οι Bourke and 

Shanmugam (1990), ορίζουν ως κίνδυνο χώρας την ανικανότητά της να αποπληρώσει 

το εξωτερικό χρέος της λόγω αδυναμίας απόκτησης του απαραίτητου ξένου 

συναλλάγματος. Παρόμοια οι Cosset, Siskos and Zopounidis (1992), ορίζουν ως 

κίνδυνο χώρας, την πιθανότητα αποτυχίας της χώρας να εξασφαλίζει επαρκή 

συναλλαγματικά αποθέματα, για την εξυπηρέτηση του εξωτερικού της χρέους. Τέλος ο 

Shapiro (1999), ορίζει ως κίνδυνο χώρας το γενικό επίπεδο πολιτικής και κοινωνικής 

αβεβαιότητας της χώρας, σαν ένα ευρύτερο πλαίσιο που επηρεάζει την αξία ξένων 

επενδύσεων σε αυτή τη χώρα. 

Ο κίνδυνος χώρας διακρίνεται σε οικονομικό, εμπορικό και πολιτικό κίνδυνο (Δούμπος 

κ. συν., 2004).  

 οικονομικός κίνδυνος σχετίζεται με τα μακροοικονομικά μεγέθη μιας χώρας 

(όπως σταθερότητα νομίσματος, ποσοστό ανεργίας, επίπεδο τιμών, επιτόκια, 

εμπορικό ισοζύγιο κτλ) και συνδέεται με τον ρυθμό ανάπτυξής της.  

 Ο εμπορικός κίνδυνος σχετίζεται με τη σύναψη και εκπλήρωση εμπορικών 

συναλλαγών. 

 Ο πολιτικός κίνδυνος τέλος είναι ίσως ο σημαντικότερος, διότι αφενός μπορεί 

να ασκεί ισχυρή επίδραση στους προηγούμενους δύο, αφετέρου σε ακραίες 

καταστάσεις παίρνει τη μορφή πολιτικών αναταραχών ή πολεμικών 

συγκρούσεων. Μια χώρα διέπεται και λειτουργεί με συγκεκριμένους κανόνες 

και νόμους, ενώ παράλληλα η κυβέρνηση της χώρας έχει τη δυνατότητα να 

αλλάζει ή να καταργεί αυτούς τους νόμους. Το γεγονός αυτό επηρεάζει τις 

επενδυτικές αποφάσεις των ξένων κεφαλαίων, οι οποίες διευκολύνονται από ένα 
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σταθερό πολιτικό περιβάλλον και την έλλειψη αβεβαιότητας για την 

πραγματοποίηση επενδύσεων.  

Στην προσπάθεια για τη μέτρηση του κινδύνου χώρας είναι αναγκαίος ο καθορισμός 

των βασικών παραγόντων στη σύνθεση αυτού του κινδύνου. Στη βιβλιογραφία 

αναφέρονται διάφορες κατηγορίες παραγόντων που συνθέτουν τον κίνδυνο χώρας και 

οι οποίοι αλληλοσχετίζονται και κάποιοι από αυτούς φαίνεται να επικρατούν. Στο 

πλαίσιο αυτό τα κύρια συστατικά στοιχεία του κινδύνου χώρας σύμφωνα τόσο με τους 

Hoti and McAleer (2002) όσο και τους Danciu and Goschin (2007), αφορούν 

οικονομικούς, χρηματοοικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες. Οι Δούμπος κ. συν. 

(2004) προσθέτουν και τους κοινωνικούς παράγοντες στους προηγούμενους και τους 

ίδιους παράγοντες επιβεβαιώνει η εμπειρική έρευνα των Oetzel, Bettis and Zenner 

(2001), με τη διαφορά ότι περιλαμβάνει τους χρηματοοικονομικούς στους οικονομικούς 

παράγοντες. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να αφορούν ποσοτικά μεγέθη και κάποιες φορές 

ποιοτικά (κάποιοι πολιτικοί και κοινωνικοί παράγοντες), γεγονός  που δυσχεραίνει τον 

υπολογισμό τους στον συνολικό κίνδυνο.  

Οι οικονομικοί παράγοντες μπορεί να είναι (Δούμπος κ. συν., 2004): 

• Πληθωρισμός. Είναι μέγεθος που δημιουργείται από την άνοδο των τιμών των 

προϊόντων και υπηρεσιών και αντικατοπτρίζει την αξία του χρήματος μιας χώρας.  

• Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Είναι το επίπεδο ανάπτυξης μιας χώρας. 

• Δομή κόστους μισθών. Αποδίδει την διοικητική οργάνωση της χώρας. 

• Εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών. Είναι η κύρια πηγή αύξησης ξένου 

συναλλάγματος. Συνήθως, χώρες που μπορούν και αυξάνουν τις εξαγωγές τους, 

μπορούν να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη ευκολία στις υποχρεώσεις τους. 

• Εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών. Είναι η κύρια πηγή μείωσης του ξένου 

συναλλάγματος. Είναι λειτουργία αντίθετη με αυτή των εξαγωγών και επιδρά 

αρνητικά στην ικανότητα μιας χώρας να αποπληρώσει τα δάνεια της. 

• Επίπεδο παραγωγής στους τρεις σημαντικούς τομείς της οικονομίας. Η 

ικανότητα μιας χώρας να παράγει και στους τρεις τομείς της οικονομίας, συμβάλλει 

στην αύξηση του ρυθμού ανάπτυξής της και στην ενίσχυση της δυνατότητας της 
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αποπληρωμής των υποχρεώσεων της. 

Οι χρηματοοικονομικοί παράγοντες μπορεί να είναι: 

• Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Σε περίπτωση ελλείμματος αυτού, εμφανίζεται 

η ανάγκη πιθανής χρηματοδότησης της χώρας 

• Ακαθάριστα διεθνή αποθεματικά. Είναι βασικοί πόροι εξυπηρέτησης του 

εξωτερικού δανεισμού. 

• Ακαθάριστες εγχώριες επενδύσεις. Γενικά οι εγχώριες επενδύσεις συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη της χώρας και συνεπώς και στην αύξηση του ΑΕΠ. 

• Εξωτερικό χρέος. Όσο μεγαλύτερο τόσο πιο μικρή είναι η πιθανότητα 

ανταπόκρισης της χώρας στις υποχρεώσεις της. 

• Επιτόκια. Τα σταθερά επιτόκια αντανακλούν σε σταθερό οικονομικό περιβάλλον 

το οποίο αποτελεί ευνοϊκό πλαίσιο για επενδύσεις. 

• Αποθέματα εισαγωγών. Τα αποθέματα εισαγωγών είναι μέγεθος που προσφέρει 

ασφάλεια τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. 

Οι Πολιτικοί παράγοντες μπορεί να είναι: 

• Σταθερότητα πολιτεύματος. Η αστάθεια του πολιτεύματος αποτελεί παράγοντα 

αβεβαιότητας η οποία αποθαρρύνει τις επενδύσεις και συνεπώς την ανάπτυξη της 

οικονομίας μιας χώρας.  

• Κυβερνητική αστάθεια. Μια ασταθής κυβέρνηση είναι συνήθως και ανίκανη να 

ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. 

• Κυβερνητική σκοπιμότητα. Αυτός είναι παράγοντας που καθορίζει την αξιοπιστία 

μιας χώρας. 

• Βαθμός ελέγχου της αγοράς από το κράτος.  

• Έκταση δημόσιου τομέα. Η μεγάλη έκταση του δημόσιου τομέα οδηγεί σε 

αναποτελεσματική γραφειοκρατία και υποβαθμίζει την ανταγωνιστικότητα της 

εθνικής οικονομίας, αποτελώντας ανασταλτικό παράγοντα στην αναπτυξιακή 
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πορεία μιας χώρας. 

• Δράση εθνικιστικών, θρησκευτικών και τρομοκρατικών ομάδων. Ο βαθμός 

στον οποίο επηρεάζουν την κυβερνητική πολιτική σχετίζεται με απρόβλεπτες 

εξελίξεις στην οικονομία και στην εξωτερική πολιτική. 

• Διαφθορά. Η ύπαρξη διαφθοράς απομακρύνει υποψήφιους επενδυτές και 

επακόλουθα συμβάλει αρνητικά στην ανάπτυξη της χώρας.  

• Μέγεθος της χώρας. Από αυτόν τον παράγοντα εξαρτάται η συνοχή της χώρας και 

η εσωτερική οικονομική της δραστηριότητα. 

• Γεωλογική δομή. Από τη γεωλογική δομή εξαρτάται ο παραγωγικός 

προσανατολισμός της οικονομίας μιας χώρας, η πρόσβαση σε πρώτες ύλες και 

πηγές ενέργειας. 

• Σχέσεις με γειτονικές χώρες. Η έλλειψη αρμονικών σχέσεων με γειτονικές χώρες 

αποθαρρύνει τους υποψήφιους επενδυτές. 

• Αστάθεια γειτονικών χωρών.  

 

Οι κοινωνικοί παράγοντες μπορεί να είναι: 

• Ανεργία. Είναι μέγεθος που δείχνει την ποσότητα του ανενεργού πληθυσμού. 

Συνήθως αποτελεί αιτία κοινωνικών αντιθέσεων και διαταραχών. 

• Εκπαίδευση. Το μορφωτικό επίπεδο μιας χώρας παίζει σημαντικό ρόλο στη 

διαχείριση του εξωτερικού δανεισμού και στην ουσιαστική αναδιάρθρωση της 

οικονομίας. 

• Αστυφιλία. Είναι κατάσταση που δημιουργεί ανισορροπίες όσον αφορά την 

ομοιόμορφη ανάπτυξη της χώρας και αφήνει ανεκμετάλλευτους πόρους. 

• Κατανάλωση. Το μέγεθος και το είδος της καταναλωτικής τάσης επηρεάζουν την 

οικονομία μιας χώρας. Μια χώρα που χαρακτηρίζεται από υψηλή κατανάλωση 

δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για επενδύσεις. 

• Δείκτης νηπιακής θνησιμότητας. Δείχνει τον αριθμό των νηπίων που πεθαίνουν 
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πριν συμπληρώσουν τον πρώτο έτος ζωής τους και καθορίζει ως ένα βαθμό το 

βιοτικό επίπεδο της χώρας. 

• Υποσιτισμός. Η ύπαρξή του δημιουργεί συνθήκες μειωμένης παραγωγικής 

ικανότητας του πληθυσμού και είναι ενδεικτικός χαμηλού βιοτικού επιπέδου. 

• Απασχόληση στους σημαντικούς τομείς της οικονομίας. Η σωστή διάρθρωση 

του εργατικού δυναμικού της χώρας στους βασικούς τομείς παραγωγής 

αντικατοπτρίζει την αντοχή της σε ενδεχόμενες οικονομικές κρίσεις. 

Η ανάλυση του κινδύνου χώρας περιλαμβάνει την αξιολόγηση των επιδόσεων των 

χωρών σε πολλούς από τους παραπάνω παράγοντες (Doumpos & Zopounidis, 2002). Η 

ανάλυση αυτή στοχεύει στη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε 

διάφορους τομείς που αφορούν:  

 Αποφάσεις κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών για την διασφάλιση μιάς 

αειφόρου ανάπτυξης, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.  

 Αποφάσεις που λαμβάνονται από διεθνείς οργανισμούς για τη δανειοδότηση 

χώρων και επιχειρήσεων.  

 Αποφάσεις που λαμβάνονται από οργανισμούς, θεσμικούς και ιδιώτες 

επενδυτές, σχετικά με τη βιωσιμότητα και την απόδοση των επενδύσεων που 

πραγματοποιούνται σε ξένες χώρες.  

Στην προσπάθεια για την εκτίμηση του κινδύνου χώρας, από τις αρχές της δεκαετίας 

του 1970, χρησιμοποιήθηκε ένα πλήθος στατιστικών μεθόδων που περιλαμβάνουν τη 

διακριτική ανάλυση, την παραγοντική ανάλυση, την ανάλυση παλινδρόμησης, τα 

δέντρα παλινδρόμησης, την ανάλυση ομαδοποίησης, το κανονικό υπόδειγμα 

πιθανότητας, τη λογιστική ανάλυση και την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες. 

Αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς των στατιστικών αυτών μεθόδων, αναπτύχθηκαν 

νέα μεθοδολογικά εργαλεία, όπως είναι η πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων, η οποία 

δεν περιλαμβάνει στατιστικές υποθέσεις στα εξεταζόμενα στοιχεία του κινδύνου 

χωρών. Τέλος έχουν χρησιμοποιηθεί κι άλλες μέθοδοι για την ανάλυση του κινδύνου 

χώρας, όπως τα νευρωνικά δίκτυα, η μηχανική μάθηση και τα προσεγγιστικά σύνολα. 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται οκτώ τεχνικές διαχείρισης του κινδύνου χώρας (Di 

Gregorio, 2005) και (Clark and Marois, 1996). Οι πρώτες τέσσερις από αυτές 
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αντιπροσωπεύουν τυπικές προσεγγίσεις για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης στον 

κίνδυνο. Οι υπόλοιπες τέσσερις είναι τεχνικές που στοχεύουν στην αξιοποίηση των 

πιθανών θετικών στοιχείων του κινδύνου, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις πιθανές 

αρνητικές συνέπειες που σχετίζονται με αυτόν. 

 Αποφυγή. Η στρατηγική αυτή έχει στόχο την αποφυγή του κινδύνου χώρας, 

απέχοντας από την επιχειρηματική δραστηριότητα σε περιβάλλοντα υψηλού 

κινδύνου.  

 Χρηματοοικονομική αντιστάθμιση. Οι στρατηγικές αυτές έχουν στόχο την 

αντιστάθμιση των υποχρεώσεων με τη χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων. 

 Μεταφορά. Οι στρατηγικές αυτές στοχεύουν στη μεταφορά του κινδύνου σε 

κάποιον άλλον φορέα, πιθανά προμηθευτή, πελάτη ή στρατηγικό εταίρο. 

 Διαφοροποίηση. Ο κίνδυνος χώρας αποτελείται από συστηματικές και μη 

συστηματικές συνιστώσες. Η στρατηγική της διαφοροποίησης μπορεί να 

μειώσει τον αντίκτυπο του μη συστηματικού κίνδυνου, ο οποίος αντικατοπτρίζει 

ένα περιβάλλον αστάθειας που δεν σχετίζεται με την αστάθεια σε άλλες χώρες.  

 Εξισορροπητική κερδοσκοπία (arbitrage) / πρόβλεψη. Η στρατηγική αυτή  

εκμεταλλεύεται την αβεβαιότητα και την ύπαρξη ασυμμετρίας στις 

πληροφορίες, με στόχο την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος, με βάση 

την πρόβλεψη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί διότι αφενός σε κάθε αγορά 

εμφανίζονται βραχυπρόθεσμες ευκαιρίες που προκύπτουν από την αστάθεια, 

αφετέρου οι πιο επίμονες ανισορροπίες προκύπτουν από ατέλειες στην αγορά, οι 

οποίες προκαλούνται από αβεβαιότητα και ασάφεια. 

 Πραγματικές επιλογές. Σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, οι πληροφορίες στις 

οποίες βασίζεται η λήψη αποφάσεων, είναι συχνά ασαφείς και αλλάζουν 

συνεχώς. Δημιουργείται η ανάγκη αναπροσαρμογής της στρατηγικής των 

επιχειρήσεων, σε συνάρτηση με τις ενδείξεις από το εξωτερικό περιβάλλον. Η 

αξία της ευελιξίας αυξάνεται, παράλληλα με την αύξηση του επίπεδου της 

περιβαλλοντικής αβεβαιότητας.  
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 Έλεγχος. Η στρατηγική αυτή αναφέρεται σε ενέργειες που επιδιώκουν να 

ελέγξουν ή να μεταβάλλουν το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση. 

Οι ενέργειες αυτές μειώνουν άμεσα την αβεβαιότητα στο πολιτικό, κοινωνικό, 

οικονομικό ή φυσικό περιβάλλον.  

 Προσαρμογή. Η προσαρμογή περιλαμβάνεται ως διακριτή στρατηγική, λόγω 

της σημασίας της μάθησης στον προσδιορισμό της διεθνούς επιχειρηματικής 

απόδοσης. Οι στρατηγικές προσαρμογής είναι αποτελεσματικές όταν το 

αναμενόμενο κόστος από τον αντίκτυπο της περιβαλλοντικής αστάθειας, 

αντισταθμίζεται από την καθαρή παρούσα αξία του οφέλους της μάθησης. Η 

βασική παραδοχή είναι ότι η αστάθεια σε μια χώρα, μπορεί να δημιουργήσει 

γνώση ικανή για να αξιοποιηθεί σε άλλη χώρα.  

Οι πρώτες τρεις στρατηγικές εφαρμόζονται από όλες τις επιχειρήσεις, η διαφοροποίηση 

και ο έλεγχος από τις μεγάλες καθιερωμένες επιχειρήσεις και οι υπόλοιπες τρεις από 

ΜΜΕ και νέες επιχειρήσεις. 
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4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ 

 

 

Ο δείκτης διευκόλυνσης επιχειρηματικής δραστηριότητας επικεντρώνεται στις εγχώριες 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες θεωρούνται οδηγοί της οικονομικής 

ανάπτυξης και της αύξησης της απασχόλησης με τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τις 

περισσότερες οικονομίες. Ο δείκτης εξετάζει την αποτελεσματικότητα και τη 

φιλικότητα του συνολικού κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των ΜΜΕ 

σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Δεν αξιολογεί όλους τους παράγοντες που καθορίζουν το 

επιχειρηματικό περιβάλλον και επηρεάζουν τελικά τη συνολική ανταγωνιστικότητα της 

οικονομίας. Παραβλέπονται έτσι πιθανά σημαντικά στοιχεία όπως μακροοικονομικά 

μεγέθη, σταθερότητα χρηματοοικονομικού συστήματος, ισχύς θεσμικών οργάνων, 

ασφάλεια ιδιοκτησίας και προσωπική, διαφθορά, δεξιότητες και κατάρτιση εργατικού 

δυναμικού. Το γεγονός αυτό βέβαια εξηγείται από την προσπάθεια να συμπεριληφθούν 

περισσότερες χώρες. Στο πλαίσιο μεγαλύτερης διαφάνειας και σύγκρισης, το 

αποτέλεσμα είναι να χρησιμοποιούνται τελικά δείκτες που περιορίζονται από τη 

δυνατότητα συλλογής πραγματικών δεδομένων από τις λιγότερο ως ελάχιστα 

αναπτυγμένες οικονομίες του κόσμου. 

Οι θέσεις στην κατάταξη είναι συγκριτικές και μια οικονομία σε υψηλότερη θέση 

παρέχει ένα ευνοϊκότερο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση, τη λειτουργία και 

την εκκαθάριση των επιχειρήσεων, σε σχέση με μια άλλη οικονομία που κατατάσσεται 

σε χαμηλότερη θέση. Ο δείκτης τέλος παρέχει δεύτερη συνολική μέτρηση εκτός από τη 

διευκόλυνση επιχειρηματικής δραστηριότητας, την απόσταση από το σύνορο (distance 

to frontier), η οποία βαθμολογείται από 0 (χειρότερη επίδοση) ως 100 (βέλτιστη 

επίδοση). Στόχος της δεύτερης αυτής μέτρησης είναι η απεικόνιση των αλλαγών των 

επιδόσεων μιας οικονομίας σε απόλυτες τιμές, όπως αυτές μεταβάλλονται σε 

συνάρτηση με το χρόνο. 

Η συνολική κατάταξη μιας οικονομίας προκύπτει από τον μέσο όρο της κατάταξής της 

σε 10 επιμέρους δείκτες, οι οποίοι εξετάζουν ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που 

επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Η συνολική βαθμολογία για την 

απόσταση από το σύνορο προκύπτει αντίστοιχα από το μέσο όρο της βαθμολογίας 
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στους ίδιους επιμέρους δείκτες. Οι δείκτες αυτοί συνοπτικά είναι: 

  

1. Έναρξη επιχείρησης (Starting a Business) 

 

Τα στοιχεία για την έναρξη μιας επιχείρησης αφορούν τις διαδικασίες που πρέπει να 

ολοκληρώσει μια επιχείρηση για να αρχίσει να λειτουργεί νόμιμα. Αυτές 

περιλαμβάνουν τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών, την ολοκλήρωση όλων των 

απαιτούμενων ελέγχων και όλες τις απαραίτητες επαληθεύσεις και κοινοποιήσεις με τις 

αρμόδιες αρχές. Υπολογίζονται ο χρόνος και το κόστος που απαιτούνται για την 

ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας σε κανονικές συνθήκες, καθώς και το ελάχιστο 

κεφάλαιο που πρέπει να καταβληθεί. Ως δεδομένα θεωρούνται η άμεση διαθεσιμότητα 

όλων των πληροφοριών στον επιχειρηματία, η ανυπαρξία προηγούμενης επαφής με τις 

αρχές και η αδιάφθορη λειτουργία όλων των κυβερνητικών και μη φορέων, οι οποίοι 

εμπλέκονται στη διαδικασία. 

 

2. Κατασκευαστικές άδειες (Dealing with Construction Permits) 

 

Καταγράφονται όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται επισήμως για έναν επιχειρηματία 

στον κλάδο των κατασκευών για την κατασκευή μιας αποθήκης. 

Αυτές περιλαμβάνουν την υποβολή εγγράφων του έργου (κατασκευαστικά σχέδια, 

χάρτες του τόπου) στις αρχές, τη λήψη όλων των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων, την 

ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων και τη εκτέλεση όλων των 

αναγκαίων ελέγχων. Οι δείκτες περιλαμβάνουν τις διαδικασίες για την απόκτηση των 

συνδέσεων κοινής ωφέλειας όπως νερό και αποχέτευση. Ο χρόνος και το κόστος για 

την ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας υπολογίζονται σε κανονικές συνθήκες. Ο χρόνος 

καταγράφεται σε ημερολογιακές ημέρες με δεδομένο ότι ο ελάχιστος χρόνος που 

απαιτείται για κάθε διαδικασία είναι 1 ημέρα (πλην ορισμένων) και το κόστος 

θεωρείται ότι είναι 50 φορές το κατά κεφαλήν εισόδημα.  

Η έρευνα υποθέτει ότι ο επιχειρηματίας έχει επίγνωση όλων των υφιστάμενων 

κανονισμών και δεν χρησιμοποιεί διαμεσολαβητή για να ολοκληρώσει τις διαδικασίες, 

εκτός εάν απαιτείται να το πράξει από το νόμο. Περιλαμβάνονται όλα τα επίσημα τέλη 

που σχετίζονται με την νομική ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται. 
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3. Ηλεκτροδότηση (Getting Electricity) 

 

Καταγράφονται οι διαδικασίες, ο χρόνος (θεωρώντας ότι για κάθε διαδικασία 

απαιτείται το ελάχιστο 1 ημέρα) και το κόστος απόκτησης νέας μόνιμης ηλεκτρικής 

σύνδεσης μιας τυπικής αποθήκης με τυπικές ανάγκες σε ηλεκτρισμό τριών φάσεων, 

χωρίς δωροδοκία. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν τις συμβάσεις με επιχειρήσεις 

ηλεκτρικής ενέργειας, όλες τις αναγκαίες επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις, καθώς και τα 

τέλη σύνδεσης. Η αποθήκη είναι νέα κατασκευή και συνδέεται με την ηλεκτρική 

ενέργεια για πρώτη φορά, βρίσκεται στη μεγαλύτερη επιχειρηματικά πόλη και σε 

περιοχή όπου η σύνδεση με το ηλεκτρικό είναι εύκολη.  

 

4. Εγγραφή ακίνητης περιουσίας (Registering Property) 

 

Ο δείκτης μετράει τον βαθμό δυσκολίας στην εγγραφή ακίνητης περιουσίας με βάση 

την τυπική περίπτωση μιας επιχείρησης η οποία αγοράζει γη για ανέγερση κτιρίου στη 

μεγαλύτερη επιχειρηματικά πόλη. Γίνεται η υπόθεση ότι η ιδιοκτησία είναι ήδη 

εγγεγραμμένη και δεν διεκδικείται από άλλους. Η συναλλαγή θεωρείται πλήρης, όταν 

το ακίνητο μπορεί να πουληθεί σε τρίτους ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για 

ένα τραπεζικό δάνειο. Ο δείκτης λαμβάνει υπόψη τις διαδικασίες ακολουθώντας την 

ταχύτερη νομική επιλογή, τον χρόνο σε ημερολογιακές ημέρες και το κόστος ως 

ποσοστό της αξίας της ιδιοκτησίας που απαιτούνται για τη μετεγγραφή της ιδιοκτησίας. 

Δεδομένο θεωρείται ότι το ακίνητο δεν έχει δέντρα, φυσικές πηγές νερού ή ιστορικά 

μνημεία. 

 

5. Λήψη πιστώσεων (Getting Credit) 

 

Ο δείκτης αναφέρεται στο νομικό πλαίσιο που διέπει την πρόσβαση στην πίστωση 

καθώς και στο βαθμό πληροφόρησης για την παροχή πίστωσης. Η αξιολόγηση 

πραγματοποιείται με βάση τις παρακάτω ομάδες: 

 Ομάδα νομικών δικαιωμάτων δανειοληπτών και δανειστών, η οποία 

περιλαμβάνει 12 συνιστώσες και μια υψηλότερη τιμή καταδεικνύει ένα 

καλύτερα σχεδιασμένο νομικό πλαίσιο για πρόσβαση στην πίστωση. 



24 

 

 Ομάδα μέτρησης του βαθμού πληροφόρησης, η οποία χωρίζεται στην παροχή 

πίστωσης και στους νόμους. Η ομάδα μετρά τους κανόνες και τις πρακτικές που 

επηρεάζουν την πρόσβαση διαθέσιμης πληροφόρησης και την ποιότητα αυτής, 

μέσω δημόσιων εγγραφών σε μητρώα ή σε ιδιωτικά γραφεία. 

 

6. Προστασία επενδυτών μειοψηφίας (Protecting Minority Investors) 

 

Ο δείκτης  αξιολογεί το βαθμό προστασίας των μετόχων της μειοψηφίας της 

επιχείρησης από διευθυντικές καταχρήσεις, με βάση τις παρακάτω ομάδες μέτρησης: 

 Ομάδα μέτρησης του βαθμού διαφάνειας των συναλλαγών. 

 Ομάδα μέτρησης της ευθύνης διευθυντικών στελεχών για τις ίδιες συναλλαγές. 

 Ομάδα μέτρησης της δυνατότητας των μετόχων άσκησης αγωγής κατά των 

διευθυντικών στελεχών για κακή διαχείριση.  

Από τις παραπάνω ομάδες προκύπτει η συνολική βαθμολογία του δείκτη, με την 

υψηλότερη τιμή να καταδεικνύει τη μεγαλύτερη προστασία των επενδυτών. 

 

7. Πληρωμή φόρων (Paying Taxes) 

 

Ο δείκτης καταγράφει το ύψος των φόρων και το διοικητικό κόστος διεκπεραίωσης των 

φορολογικών υποχρεώσεων μιας μεσαίας επιχείρησης μέσα σε ένα έτος, λαμβάνοντας 

υπόψη τις παρακάτω παραμέτρους: 

 Συνολικός αριθμός φόρων και εισφορών που έχουν καταβληθεί, μέθοδος και 

συχνότητα πληρωμών και αριθμός φορέων που εμπλέκονται σε μία τυπική 

περίπτωση κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας. 

 Χρόνος σε ώρες ανά έτος που απαιτείται για τη συμπλήρωση δηλώσεων και 

πληρωμή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, προστιθέμενης αξίας ή φόρο 

επί των πωλήσεων και των φόρων εργασίας, των φόρων μισθοδοσίας και των 

κοινωνικών εισφορών. 

 Συνολικό ύψος των φόρων που πληρώνει μία επιχείρηση κατά το δεύτερο χρόνο 

λειτουργίας της, που εκφράζεται ως ποσοστό του εμπορικού κέρδους. 
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8. Διασυνοριακό εμπόριο (Trading Across Borders) 

 

Ο δείκτης αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του διασυνοριακού εμπορίου 

λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εξαγωγή και εισαγωγή 

αγαθών μέσω θαλάσσιας οδού. Θεωρούνται 4 προκαθορισμένα στάδια: έγγραφα 

προετοιμασίας, εκτελωνισμός και επιθεωρήσεις, χερσαία μεταφορά και ενέργειες από 

το τερματικό λιμάνι. Ο χρόνος που απαιτείται (σε ημέρες) για το κάθε στάδιο και το 

κόστος (σε $) γίνεται με φορτίο αναφοράς ένα εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδιών, ενώ δεν 

περιλαμβάνεται ο χρόνος και το κόστος για τις θαλάσσιες μεταφορές. 

 

9. Εφαρμογή συμβάσεων (Enforcing Contracts) 

 

Ο δείκτης αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του δικαστικού συστήματος στην 

επίλυση εμπορικών διαφορών λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τον αριθμό των διαδικασιών συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απαιτούνται 

ανάμεσα στους αντίδικους ή ανάμεσα στους αντίδικους και το δικαστήριο. 

 Τον χρόνο σε ημερολογιακές ημέρες που απαιτείται μέχρι την τελική επίλυση 

της διαφοράς. Περιλαμβάνει τρία στάδια, την κατάθεση υπόθεσης, τη λήψη 

απόφασης από το δικαστήριο και το χρόνο εκτέλεσης την απόφασης. 

 Το συνολικό κόστος ως ποσοστό της χρηματικής απαίτησης το οποίο 

συμπεριλαμβάνει το κόστος του δικαστηρίου και των δικηγόρων. Θεωρείται ότι 

ισοδυναμεί με το 200% του κατά κεφαλήν εισοδήματος ή $ 5.000, ανάλογα με 

το ποιο είναι μεγαλύτερο. Οι τρεις τύποι εξόδων που καταγράφονται είναι τα 

δικαστικά έξοδα, το κόστος εφαρμογής και η μέση δικηγορική αμοιβή. 

 

10. Ολοκλήρωση πτωχευτικής διαδικασίας (Resolving Insolvency) 

 

Ο δείκτης αξιολογεί το νομικό καθεστώς που διέπει τη χρεοκοπία μιας επιχείρησης, 

επιτρέποντας στους δανειστές να ανακτήσουν ποσοστό του κεφαλαίου τους χωρίς να 

καταφύγουν σε ένδικα μέσα. Ο δείκτης καταγράφει το χρόνο σε έτη, το κόστος ως 

ποσοστό της περιουσίας του οφειλέτη, το τελικό αποτέλεσμα και το ποσοστό 

ανάκτησης κεφαλαίου. Αξιολογεί την ισχύ του πλαισίου χρεοκοπίας, μελετώντας την 
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επάρκεια και ακεραιότητα του νομικού πλαισίου και τις διαδικασίες εκκαθάρισης.  

Με βάση λοιπόν το δείκτη διευκόλυνσης επιχειρηματικής δραστηριότητας, η Ελλάδα 

κατατάσσεται μεταξύ 190 χωρών στη θέση 61 για το 2017 (με δεδομένα που 

συλλέχθηκαν μέχρι την 1η  Ιουνίου του 2016), τρεις θέσεις χαμηλότερα από το 

προηγούμενο έτος. Η βαθμολογία της δε στη μέτρηση απόσταση από το σύνορο είναι 

68.67 και παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο έτος (Διάγραμμα 1). 

 

 

Διάγραμμα 1 Οι χώρες του ΟΟΣΑ στις δύο μετρήσεις του δείκτη διευκόλυνσης επιχειρηματικής 

δραστηριότητας 

(Πηγή: Doing Business database) 

 

Η τελευταία θέση της Ελλάδας στην κατάταξη μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ δεν 

αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για την συνολική εικόνα του εγχώριου 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τούτο διότι δεν μένει πίσω μόνο από παραδοσιακά 

ισχυρές οικονομίες, υπολείπεται και σε σύγκριση με χώρες του πρώην ανατολικού 

μπλοκ ή με νέες χώρες που προέκυψαν με την ανεξαρτητοποίηση περιοχών μετά τη 
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διάλυση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.  

 

 

Scale: Rank 190 center, Rank 1 outer edge 

Διάγραμμα 2 Κατάταξη της Ελλάδας στους επιμέρους δείκτες σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες 

(διευκόλυνση επιχειρηματικής δραστηριότητας) 

 (Πηγή: Doing Business database) 

 

 

 

Scale: Rank 190 center, Rank 1 outer edge 

Διάγραμμα 3 Μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ στους επιμέρους δείκτες σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες 

(διευκόλυνση επιχειρηματικής δραστηριότητας) 

(Πηγή: Doing Business database) 
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Scale: Score 0 center, Score 100 outer edge 

Διάγραμμα 4 Βαθμολογία της Ελλάδας στους επιμέρους δείκτες σε απόλυτες τιμές 

(απόσταση από το σύνορο) 

(Πηγή: Doing Business database) 

 

 

 

 

Scale: Score 0 center, Score 100 outer edge 

Διάγραμμα 5 Μέσος όρος βαθμολογίας των χωρών του ΟΟΣΑ στους επιμέρους δείκτες σε απόλυτες τιμές 

(απόσταση από το σύνορο) 

(Πηγή: Doing Business database) 

 

 

Η κατάταξη της Ελλάδας με βάση τους επιμέρους δείκτες και στις δύο μετρήσεις, 

αποκαλύπτει αρχικά τις μεγαλύτερες αδυναμίες του εγχώριου επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος. 
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Με συνδυασμό των δύο μετρήσεων και ανάλογα με τις διαφορές στη βαθμολογία της 

Ελλάδας από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, οι επιμέρους δείκτες μπορούν να 

χωριστούν σε δύο κατηγορίες (Πίνακας 1).  

Την πρώτη κατηγορία αποτελούν 4 από τους επιμέρους δείκτες:  

 Εγγραφή ακίνητης περιουσίας 

 Εφαρμογή συμβάσεων 

 Ολοκλήρωση πτωχευτικής διαδικασίας και  

 Λήψη πιστώσεων  

κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη διαφορά και στις δύο μετρήσεις.   

Τα κοινά χαρακτηριστικά για την κατηγορία είναι ότι μεταξύ του μέσου όρου των 

χωρών του ΟΟΣΑ και της Ελλάδας, η διαφορά στην κατάταξη διευκόλυνσης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι μεγαλύτερη από 25 θέσεις και η διαφορά στην 

απόσταση από το σύνορο είναι μεγαλύτερη από 12 ποσοστιαίες μονάδες.     

Τη δεύτερη κατηγορία αποτελούν οι υπόλοιποι 6 επιμέρους δείκτες:  

 Πληρωμή φόρων 

 Ηλεκτροδότηση 

 Κατασκευαστικές άδειες 

 Προστασία επενδυτών μειοψηφίας 

 Έναρξη επιχείρησης  

 Διασυνοριακό εμπόριο  

κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη μέτρηση απόσταση από το σύνορο.  

Τα κοινά χαρακτηριστικά για την κατηγορία είναι ότι μεταξύ του μέσου όρου των 

χωρών του ΟΟΣΑ και της Ελλάδας, η διαφορά στην κατάταξη διευκόλυνσης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι μικρότερη από 22 θέσεις και η διαφορά στην 

απόσταση από το σύνορο είναι μικρότερη από 4.85 ποσοστιαίες μονάδες. 
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Πίνακας 1 Διαχωρισμός των επιμέρους δεικτών 

 Διευκόλυνση 

επιχειρηματικής 

δραστηριότητας 

 

 

 

Απόσταση από το σύνορο 

 Ελλάδα ΟΟΣΑ 

μ.ο. 

 

Διαφορά Ελλάδα ΟΟΣΑ  

μ.ο. 

Διαφορά 

Εγγραφή ακίνητης περιουσίας 141 44 97 49,67 76,60 26,93 

Εφαρμογή συμβάσεων 133 45 88 50,19 67,48 17,29 

Ολοκλήρωση πτωχευτικής διαδικασίας 52 23 29 56,66 77,45 20,79 

Λήψη πιστώσεων 82 57 25 50,00 62,19 12,19 

Πληρωμή φόρων 64 42 22 78,22 83,07 4,85 

Ηλεκτροδότηση 52 37 15 80,57 84,37 3,80 

Κατασκευαστικές άδειες 58 48 10 73,63 75,60 1,97 

Προστασία επενδυτών μειοψηφίας 42 43 -1 63,33 64,62 1,29 

Έναρξη επιχείρησης 56 46 10 90,70 91,51 0,81 

Διασυνοριακό εμπόριο 29 24 5 93,72 93,87 0,15 

 

Εστιάζοντας στους δείκτες της πρώτης κατηγορίας διότι αυτοί εμφανίζουν τις 

μεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις και εξετάζοντας με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις 

επιδόσεις της χώρας σε αυτούς, αναδεικνύονται οι θεσμικές αδυναμίες και αγκυλώσεις 

οι οποίες υποβαθμίζουν το επίπεδο του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 

Η εγγραφή ακίνητης περιουσίας απαιτεί 10 διαδικασίες (Διάγραμμα 6), χρειάζεται 20 

ημέρες για την ολοκλήρωσή της (Διάγραμμα 7) και κοστίζει το 4.8% της αξίας της υπό 

εγγραφή ιδιοκτησίας (Διάγραμμα 8). Τέλος στο δείκτη που καταγράφει συνολικά την 

ποιότητα της διοίκησης σχετικά με τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας παίρνοντας τιμές 

από 0 - 30,  η βαθμολογία είναι 4.5 (Διάγραμμα 9). 
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Διάγραμμα 6 Κατάταξη βάσει αριθμού διαδικασιών στην εγγραφή ακίνητης περιουσίας  
(Πηγή: Doing Business database) 

 

 

 

 

Διάγραμμα 7 Κατάταξη βάσει αριθμού ημερών στην εγγραφή ακίνητης περιουσία 
(Πηγή: Doing Business database) 
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Διάγραμμα 8 Κατάταξη βάσει κόστους στην εγγραφή ακίνητης περιουσίας 
(Πηγή: Doing Business database) 

 

 

 

 
Διάγραμμα 9 Ποιότητα Διοίκησης 

(Πηγή: Doing Business database) 
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Από τα διαγράμματα γίνεται φανερό ότι ενώ στο χρόνο ολοκλήρωσης και στο κόστος οι 

επιδόσεις της Ελλάδας κυμαίνονται στο μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, ο αριθμός 

των διαδικασιών και η ποιότητα της διοίκησης στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας 

υπολείπονται κατά μεγάλο βαθμό του αντίστοιχου μέσου όρου.  

Η εφαρμογή συμβάσεων απαιτεί 1580 ημέρες (Διάγραμμα 10) και κοστίζει το 14.4% 

της απαίτησης (Διάγραμμα 11). Στο δείκτη που καταγράφει συνολικά την ποιότητα της 

δικαστικής λειτουργίας παίρνοντας τιμές από 0 - 18, η βαθμολογία είναι 12. 

(Διάγραμμα 12). 

 

 

Διάγραμμα 10 Κατάταξη βάσει ημερών στην εφαρμογή συμβάσεων 
(Πηγή: Doing Business database) 
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Διάγραμμα 11 Κατάταξη βάσει κόστους στην εφαρμογή συμβάσεων 
(Πηγή: Doing Business database) 

 

 

 

Διάγραμμα 12 Ποιότητα Δικαστικής Λειτουργίας 
(Πηγή: Doing Business database) 

 

 

Το διάγραμμα που αποτυπώνει το χρόνο εφαρμογής των συμβάσεων είναι 

χαρακτηριστικό και αποτελεί τον κύριο λόγο της χαμηλής θέσης της Ελλάδας στη 
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συνολική κατάταξη. 

Η ολοκλήρωση πτωχευτικής διαδικασίας απαιτεί 3.5 χρόνια και κοστίζει το 9% της 

περιουσίας του οφειλέτη. Το μέσο ποσοστό ανάκτησης είναι 34.9% (Διάγραμμα 13) και 

στο δείκτη που καταγράφει συνολικά την ισχύ του ρυθμιστικού πλαισίου της 

χρεοκοπίας παίρνοντας τιμές από 0 - 16,  η βαθμολογία είναι 12 (Διάγραμμα 14). 

 

 

 
Διάγραμμα 13 Κατάταξη βάσει αποτελεσματικότητας πτωχευτικής διαδικασίας 

(Πηγή: Doing Business database) 

 

 
Διάγραμμα 14 Κατάταξη βάσει ισχύος ρυθμιστικού πλαισίου χρεοκοπίας 

(Πηγή: Doing Business database) 
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Το διάγραμμα που αποτυπώνει την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του 

ρυθμιστικού πλαισίου για τη χρεοκοπία, είναι χαρακτηριστικό και αποτελεί τον κύριο 

λόγο της χαμηλής θέσης της Ελλάδας στη συνολική κατάταξη.  

Στη λήψη πιστώσεων και στο δείκτη που καταγράφει συνολικά τη δύναμη των νομικών 

δικαιωμάτων δανειοληπτών και δανειστών παίρνοντας τιμές από 0 – 12, η Ελλάδα 

βαθμολογείται με 3 (Διάγραμμα 15), ενώ στο δείκτη που καταγράφει συνολικά το 

βαθμό πληροφόρησης σχετικά με την παροχή πίστωσης και τη νομοθεσία που τη 

ρυθμίζει παίρνοντας τιμές από 0 – 8, βαθμολογείται με 7 (Διάγραμμα 16). 

 

 

 
 

Διάγραμμα 15 Κατάταξη βάσει δύναμης των νομικών δικαιωμάτων δανειοληπτών και δανειστών 
(Πηγή: Doing Business database) 
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Διάγραμμα 16 Κατάταξη βάσει βαθμού πληροφόρησης 
(Πηγή: Doing Business database) 

 

 

 

Το διάγραμμα που αποτυπώνει τη δύναμη των νομικών δικαιωμάτων δανειοληπτών και 

δανειστών είναι χαρακτηριστικό και αποτελεί τον κύριο λόγο της χαμηλής θέσης της 

Ελλάδας στη συνολική κατάταξη.  

Μελετώντας τους επιμέρους δείκτες της δεύτερης κατηγορίας, η συνολική εικόνα 

εμφανίζεται καλύτερη, παρά το γεγονός ότι σε 4 από αυτούς η διαφορά στην κατάταξη 

διευκόλυνσης επιχειρηματικής δραστηριότητας από το μέσο όρο των χωρών του 

ΟΟΣΑ, παραμένει διψήφια.    

Η πληρωμή φόρων απαιτεί 8 πληρωμές το χρόνο (Διάγραμμα 17), 193 ώρες ανά έτος 

για τη συμπλήρωση δηλώσεων και πληρωμή (Διάγραμμα 18) ενώ η συνολική 

φορολογική επιβάρυνση είναι το 50.7% των κερδών (Διάγραμμα 19). 
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Διάγραμμα 17 Κατάταξη βάσει αριθμού πληρωμών στην  πληρωμή φόρου 
(Πηγή: Doing Business database) 

 

 

 

Διάγραμμα 18 Κατάταξη βάσει αριθμού ωρών στην  πληρωμή φόρου 
(Πηγή: Doing Business database) 
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Διάγραμμα 19 Κατάταξη βάσει συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης στην  πληρωμή φόρου 
(Πηγή: Doing Business database) 

 

 

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα, ο μεγάλος αριθμός ωρών ανά έτος για τη 

συμπλήρωση δηλώσεων και πληρωμή και η υψηλή συνολική φορολογική επιβάρυνση, 

είναι χαρακτηριστικά της θέσης της Ελλάδας στην κατάταξη. 

Η ηλεκτροδότηση απαιτεί 6 διαδικασίες (Διάγραμμα 20), χρειάζεται 51 ημέρες 

(Διάγραμμα 21) και κοστίζει το 69.9% του εθνικού κατά κεφαλήν εισοδήματος 

(Διάγραμμα 22).  
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Διάγραμμα 20 Κατάταξη βάσει αριθμού διαδικασιών στην  ηλεκτροδότηση 
(Πηγή: Doing Business database) 

 

 

Διάγραμμα 21 Κατάταξη βάσει αριθμού ημερών στην  ηλεκτροδότηση 
(Πηγή: Doing Business database) 
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Διάγραμμα 22 Κατάταξη βάσει κόστους επιβάρυνσης στην  ηλεκτροδότηση 
(Πηγή: Doing Business database) 

 

 

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα, ο αριθμός των διαδικασιών και το υψηλό κόστος 

είναι χαρακτηριστικά της θέσης της Ελλάδας στην κατάταξη. 

Οι κατασκευαστικές άδειες απαιτούν 17 διαδικασίες (Διάγραμμα 23), χρειάζονται 124 

ημέρες (Διάγραμμα) και κοστίζουν το 1.8% της αξίας της αποθήκης (Διάγραμμα 24).  
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Διάγραμμα 23 Κατάταξη βάσει αριθμού διαδικασιών στις κατασκευαστικές άδειες   
(Πηγή: Doing Business database) 

 

 

 

Διάγραμμα 24 Κατάταξη βάσει αριθμού ημερών στις κατασκευαστικές άδειες   
(Πηγή: Doing Business database) 
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Διάγραμμα 25 Κατάταξη βάσει αριθμού διαδικασιών στις κατασκευαστικές άδειες   
(Πηγή: Doing Business database) 

 

 

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα, ο μεγάλος αριθμός των διαδικασιών και το υψηλό 

κόστος είναι χαρακτηριστικά της θέσης της Ελλάδας στην κατάταξη. 

Στην προστασία επενδυτών μειοψηφίας και στο δείκτη που καταγράφει το βαθμό 

έκτασης του ρυθμιστικού πλαισίου της σύγκρουσης συμφερόντων παίρνοντας τιμές από 

0 – 10, η Ελλάδα βαθμολογείται με 5.3 (Διάγραμμα 26), ενώ στο δείκτη που 

καταγράφει το βαθμό διακυβέρνησης των μετόχων παίρνοντας τιμές επίσης από 0 – 10, 

βαθμολογείται με 7.3 (Διάγραμμα 27). 
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Διάγραμμα 26 Κατάταξη βάσει βαθμού έκτασης ρυθμιστικού πλαισίου 
(Πηγή: Doing Business database) 

 

 

 
 

Διάγραμμα 27 Κατάταξη βάσει βαθμού διακυβέρνησης των μετόχων 
(Πηγή: Doing Business database) 

Από τα διαγράμματα προκύπτει ότι η Ελλάδα υστερεί στο δείκτη έκτασης του 

ρυθμιστικού πλαισίου της σύγκρουσης συμφερόντων, ενώ εμφανίζει καλή εικόνα στο 
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δείκτη του βαθμού διακυβέρνησης των μετόχων. 

Η έναρξη επιχείρησης απαιτεί 5 διαδικασίες (Διάγραμμα 28), χρειάζεται 13 ημέρες 

(Διάγραμμα 29), κοστίζει το 2.2% του εθνικού κατά κεφαλήν εισοδήματος (Διάγραμμα 

30) και δεν απαιτείται ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο (Διάγραμμα 31). 

 

 

Διάγραμμα 28 Κατάταξη βάσει αριθμού διαδικασιών στην έναρξη επιχείρησης 
(Πηγή: Doing Business database) 
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Διάγραμμα 29 Κατάταξη βάσει αριθμού ημερών στην έναρξη επιχείρησης 
(Πηγή: Doing Business database) 

 

 

 

Διάγραμμα 30 Κατάταξη βάσει κόστους στην έναρξη επιχείρησης 
(Πηγή: Doing Business database) 
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Διάγραμμα 31 Κατάταξη βάσει ελάχιστου απαιτούμενου κεφαλαίου στην έναρξη επιχείρησης 

(Πηγή: Doing Business database) 

 

 

Από τα διαγράμματα προκύπτει ότι τα χαρακτηριστικά στοιχεία για τη θέση της 

Ελλάδας στην κατάταξη, είναι κατά κύριο λόγο ο μεγάλος χρόνος που χρειάζεται και 

στη συνέχεια ο αριθμός των διαδικασιών που απαιτούνται για την έναρξη επιχείρησης. 

Οι υπόλοιπες δύο μετρήσεις παρουσιάζονται ικανοποιητικές. 

Στο διασυνοριακό εμπόριο κατά τη διαδικασία εξαγωγής απαιτούνται 24 ώρες για τις 

τελωνειακές διαδικασίες (Διάγραμμα 32) και το κόστος είναι $300 (Διάγραμμα 33), ενώ 

για τα απαραίτητα έγγραφα απαιτείται 1 ώρα (Διάγραμμα 34) και το κόστος είναι $30 

(Διάγραμμα 35).  
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Διάγραμμα 32 Κατάταξη βάσει χρόνου τελωνειακών διαδικασιών (εξαγωγές) 
(Πηγή: Doing Business database) 

 

 

Διάγραμμα 33 Κατάταξη βάσει κόστους τελωνειακών διαδικασιών (εξαγωγές) 
(Πηγή: Doing Business database) 
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Διάγραμμα 34 Κατάταξη βάσει χρόνου συμπλήρωσης απαραίτητων εγγράφων (εξαγωγές) 
(Πηγή: Doing Business database) 

 

 

Διάγραμμα 35 Κατάταξη βάσει κόστους απαραίτητων εγγράφων (εξαγωγές) 
(Πηγή: Doing Business database) 
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Κατά τη διαδικασία εισαγωγής απαιτείται 1 ώρα για τις τελωνειακές διαδικασίες 

(Διάγραμμα 36) χωρίς κόστος (Διάγραμμα 37) και για τα απαραίτητα έγγραφα 

απαιτείται 1 ώρα (Διάγραμμα 38) και πάλι χωρίς κόστος (Διάγραμμα 39). 

 

 

Διάγραμμα 36 Κατάταξη βάσει χρόνου τελωνειακών διαδικασιών (εισαγωγές) 
(Πηγή: Doing Business database) 

 

 

Διάγραμμα 37 Κατάταξη βάσει κόστους τελωνειακών διαδικασιών (εισαγωγές) 
(Πηγή: Doing Business database) 



51 

 

 

 

Διάγραμμα 38 Κατάταξη βάσει χρόνου συμπλήρωσης απαραίτητων εγγράφων (εισαγωγές) 
(Πηγή: Doing Business database) 

 

 

Διάγραμμα 39 Κατάταξη βάσει κόστους απαραίτητων εγγράφων (εισαγωγές) 
(Πηγή: Doing Business database) 
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Παρά το γεγονός ότι στο συγκεκριμένο δείκτη η Ελλάδα εμφανίζει πολύ υψηλές 

επιδόσεις, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν τα στοιχεία της θέσης της, όπως 

παρουσιάζονται στα διαγράμματα που απεικονίζουν το χρόνο που απαιτείται για την 

ολοκλήρωση των τελωνειακών διαδικασιών και το αντίστοιχο κόστος κατά την 

εξαγωγή.    

Όπως αναφέρθηκε στον ορισμό του WEF για την ανταγωνιστικότητα, το επίπεδο της 

παραγωγικότητας προσδιορίζει την απόδοση των επενδύσεων σε μια οικονομία. Καθώς 

οι αποδόσεις των επενδύσεων είναι οι καθοριστικοί προσδιοριστικοί παράγοντες στη 

μεγέθυνση των οικονομιών, μια πιο ανταγωνιστική οικονομία πιθανότατα θα 

αναπτυχθεί ταχύτερα σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

Ο δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας περιλαμβάνει 12 επιμέρους δείκτες, οι 

οποίοι ομαδοποιούνται σε 3 κατηγορίες και βαθμολογούνται από 1 για τη χειρότερη 

επίδοση ως 7 για την άριστη. Η βαθμολογία για κάθε κατηγορία προκύπτει από το μέσο 

όρο της βαθμολογίας των δεικτών. 

Κάθε κατηγορία σταθμίζεται διαφορετικά, ανάλογα με τη φάση ανάπτυξης 

(καθορίζεται από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ) στην οποία βρίσκεται η οικονομία της χώρας 

η οποία βαθμολογείται. Υπάρχουν τρεις φάσεις ανάπτυξης: 

Το βασικό στάδιο με βαρύτητα 20% - 60%, οδηγούμενο από τους συντελεστές 

παραγωγής (factor driven stage), οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται με βάση την τιμή. Η 

πηγή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι οι φτηνοί συντελεστές παραγωγής. 

Το δεύτερο στάδιο με βαρύτητα 35% - 50%, οδηγούμενο από την 

αποτελεσματικότητα (efficiency driven stage), η πηγή της ανταγωνιστικότητας είναι η 

αποτελεσματικότητα των μεθόδων παραγωγής.  

Το τρίτο στάδιο με βαρύτητα 5% - 30%, οδηγούμενο από την καινοτομία (innovation 

driven stage), η πηγή της ανταγωνιστικότητας είναι η υιοθέτηση των πλέον προηγμένων 

μεθόδων παραγωγής και οργάνωσης. 

Για την Ελλάδα όπως και τις υπόλοιπες χώρες μέλη του ΟΟΣΑ οι οποίες 

κατατάσσονται στο τρίτο στάδιο, οι συντελεστές βαρύτητας είναι 20%, 50% και 30% 

αντίστοιχα για κάθε κατηγορία. Αθροίζοντας τις σταθμισμένες βαθμολογίες κάθε 
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κατηγορίας, προκύπτει η συνολική επίδοση της χώρας. 

Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους δεικτών ανά κατηγορία: 

Βασικές προϋποθέσεις (Basic requirements) 

 Θεσμικό περιβάλλον (Institutions) 

Το θεσμικό περιβάλλον περιλαμβάνει το σύνολο του νομικού, κανονιστικού και 

διοικητικού πλαισίου εντός του οποίου ασκείται η οικονομική δραστηριότητα. Το 

θεσμικό περιβάλλον αποτελεί σημαντικό παράγοντα που καθορίζει τις εθνικές 

πολιτικές των επενδύσεων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη διανέμουν 

τα οφέλη και επιμερίζουν τις ζημιές που προκύπτουν από τις αναπτυξιακές 

πολιτικές. Παθογένειες του θεσμικού περιβάλλοντος όπως γραφειοκρατία, 

πολυνομία, διαφθορά στην αντιμετώπιση των δημοσίων συμβάσεων, έλλειψη 

διαφάνειας και αξιοπιστίας, αδυναμία παροχής υπηρεσιών στον τομέα των 

επιχειρήσεων και πολιτική εξάρτηση του δικαστικού συστήματος, επιβάλει 

σημαντικό οικονομικό κόστος για τις επιχειρήσεις και επιβραδύνει τη διαδικασία 

της οικονομικής ανάπτυξης. 

 Υποδομές (Infrastructure) 

Η ύπαρξη εκτεταμένου και ικανού δικτύου υποδομών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα 

για την διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της οικονομίας και καθορίζει 

τις δυνατότητες ανάπτυξης όλων των κλάδων της οικονομίας.  

 Μακροοικονομικό περιβάλλον (Macroeconomic environment) 

Η σταθερότητα του μακροοικονομικού περιβάλλοντος είναι σημαντική για τις 

επιχειρήσεις και συνεπώς για τη συνολική ανταγωνιστικότητα της χώρας, παρά το 

γεγονός ότι δεν αρκεί μόνο αυτή για την αύξηση της παραγωγικότητας. Αντίθετα 

όμως η έλλειψή της εμποδίζει την επίτευξη υψηλής ανταγωνιστικότητας, 

 Υγεία και Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Health and primary education) 

Η υγεία του εργατικού δυναμικού είναι ζωτικής σημασίας για την 

ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα. Ταυτόχρονα, η ποσότητα και η 

ποιότητα της βασικής εκπαίδευσης αυξάνουν, ειδικά στις σημερινές συνθήκες 
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υψηλής εξειδίκευσης, την αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού στο να 

προσαρμόζεται σε πιο προχωρημένες παραγωγικές διαδικασίες και τεχνικές. 

 

Ενισχυτές της αποδοτικότητας (Efficiency enhancers) 

 Ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση (Higher education and training) 

Η ποιοτική ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη της 

εθνικής οικονομίας. Στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον εντός του οποίου 

δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις, είναι απαραίτητο μια εθνική οικονομία να 

διαθέτει μια δεξαμενή εργατικού δυναμικού υψηλής εκπαίδευσης, το οποίο είναι 

ικανό να προσαρμόζεται στις ταχύτατες αλλαγές και τις νέες ανάγκες της 

παραγωγικής διαδικασίας. 

 Αποτελεσματικότητα αγοράς αγαθών (Goods market efficiency) 

Οι οικονομίες στις οποίες λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός, αυξάνουν την 

παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητά τους δημιουργώντας προϊόντα / υπηρεσίες 

ικανά να διακριθούν στο διεθνή ανταγωνισμό. Τα προστατευτικά μέτρα είναι 

αντιπαραγωγικά, δεδομένου ότι μειώνουν τη συνολική οικονομική δραστηριότητα. 

 Αποτελεσματικότητα αγοράς εργασίας (Labor market efficiency) 

Η ευελιξία στην αγορά εργασίας διευκολύνει τη βέλτιστη τοποθέτηση του 

ανθρώπινου δυναμικού και αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την αύξηση της 

παραγωγικότητάς τους. Επιτρέπει την κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού σε 

αναπτυσσόμενους κλάδους με υψηλή ταχύτητα και χαμηλό κόστος, καθώς και τη 

διακύμανση των μισθών χωρίς έντονες κοινωνικές αναταραχές. 

 Ανάπτυξη χρηματοοικονομικής αγοράς (Financial market development) 

Η ύπαρξη ενός καλά οργανωμένου χρηματοοικονομικού τομέα είναι σημαντικός 

παράγοντας για την επίτευξη υψηλής ανταγωνιστικότητας, επιτρέπει την πρόσβαση 

σε χρηματοδότηση της οικονομικής δραστηριότητας η οποία κατευθύνεται σε 

περισσότερο παραγωγικές χρήσεις. Αξιολογεί θετικά την ύπαρξη ρυθμιστικού 

πλαισίου προστασίας των επενδυτών και την ύπαρξη τραπεζικού τομέα που 
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εγγυάται την ασφάλεια και τη διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές. 

 Τεχνολογική ετοιμότητα (Technological readiness) 

Η ικανότητα της εθνικής οικονομίας να υιοθετεί νέες τεχνολογίες (κυρίως 

τηλεπικοινωνίες), οι οποίες αυξάνουν την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται εντός αυτής. 

 Μέγεθος αγοράς (Market size) 

Το μέγεθος της αγοράς επηρεάζει σημαντικά την παραγωγικότητα, διότι έχει ως 

αποτέλεσμα την δυνατότητα δημιουργίας και εκμετάλλευσης οικονομιών κλίμακας. 

Ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις ευνοούνται από την ύπαρξη ισχυρής εγχώριας ζήτησης. 

 

 Παράγοντες καινοτομίας και εξέλιξης (Innovation and sophistication factors) 

 Εξελιγμένες επιχειρήσεις - (Business sophistication) 

Εξελιγμένες επιχειρηματικές πρακτικές οδηγούν σε μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα στην παραγωγή προϊόντων / υπηρεσιών. 

 Καινοτομία (Innovation)  

Σημαντικός παράγοντας ιδιαίτερα για εκείνες της χώρες και τις επιχειρήσεις που 

προσεγγίζοντας τα όρια της γνώσης στην παραγωγική διαδικασία, με την ανάπτυξη 

καινοτομιών επεκτείνουν τη γνώση και αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

 

Η συνολική βαθμολογία της Ελλάδας είναι 4.0 με το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ 

στο 5.0 και την τοποθετεί στη θέση 86 στο σύνολο 140 χωρών παγκόσμια και στην 

τελευταία θέση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Οι βαθμολογίες της αναλυτικότερα 

στους 12 επιμέρους δείκτες και στην κάθε κατηγορία είναι (Πίνακας 2): 
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Πίνακας 2 Βαθμολογία της Ελλάδας στο δείκτη παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας 

 

Βασικές προϋποθέσεις - Βαρύτητα 20% - Μέσος όρος 4.5 

1 Θεσμικό περιβάλλον 3.7 

2 Υποδομές 4.8 

3 Μακροοικονομικό περιβάλλον 3.3 

4 Υγεία και Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 6.1 

Ενισχυτές της αποδοτικότητας - Βαρύτητα 50% - Μέσος όρος 4.1 

5 Ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση 4.8 

6 Αποτελεσματικότητα αγοράς αγαθών 4.2 

7 Αποτελεσματικότητα αγοράς εργασίας 3.7 

8 Ανάπτυξη χρηματοοικονομικής αγοράς 2.8 

9 Τεχνολογική ετοιμότητα 4.9 

10 Μέγεθος αγοράς 4.3 

Καινοτομία και εξέλιξη - Βαρύτητα 30% - Μέσος όρος  3.5 

11 Εξελιγμένες επιχειρήσεις 3.8 

12 Καινοτομία 3.2 

 

Η τελευταία θέση της Ελλάδας στην κατάταξη μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ με βάση 

και το δεύτερο δείκτη, φανερώνει πολλές αδυναμίες και στρεβλώσεις οι οποίες είναι 

δύσκολο να καλυφθούν. Παρουσιάζει πολύ χαμηλές επιδόσεις μεταξύ άλλων στη 

ανάπτυξη χρηματοοικονομικής αγοράς, η οποία χαρακτηρίζεται από έλλειψη 

αποτελεσματικότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Στην καινοτομία οι χαμηλές 

ιδιωτικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, η απουσία σύνδεσης της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης με τη βιομηχανία και οι χαμηλές δημόσιες δαπάνες σε προηγμένη 

τεχνολογία χαρακτηρίζουν τη θέση της στην κατάταξη. Το μακροοικονομικό 

περιβάλλον με το πολύ υψηλό δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ και το χαμηλό ύψος 

εθνικών αποταμιεύσεων αποτελεί βάρος σε κάθε προσπάθεια ανάκαμψης. Οι επιδόσεις 

στην ποιότητα του θεσμικού περιβάλλοντος, στην αποτελεσματικότητα της αγοράς 

εργασίας και το βαθμό τεχνολογικής εξέλιξης των επιχειρήσεων παραμένουν χαμηλές. 

Οι επιδόσεις στην αποτελεσματικότητα αγοράς αγαθών και στο μέγεθος αγοράς είναι 

λίγο καλύτερες και βελτιώνονται στις υποδομές, την ανώτατη εκπαίδευση και 

κατάρτιση και την τεχνολογική ετοιμότητα, συγκλίνοντας προς το μέσο όρο των χωρών 
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του ΟΟΣΑ. Παραμένουν πάντως συνεχώς κάτω από αυτόν, καταλαμβάνοντας σταθερά 

την τελευταία θέση. Η μοναδική αξιοπρεπής επίδοση παραμένει η υγεία και η 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία βρίσκεται πλησιέστερα από όλες στο μέσο όρο των 

χωρών του ΟΟΣΑ, παραμένει όμως και αυτή χαμηλότερα. 

Οι περισσότερο προβληματικοί παράγοντες για την άσκηση επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στην Ελλάδα, όπως αναδεικνύονται από τα ευρήματα του δείκτη 

παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, είναι κατά κύριο λόγο η έλλειψη σταθερών δημόσιων 

πολιτικών, οι φορολογικοί συντελεστές, η αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση, η 

πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η φορολογική νομοθεσία. Ακολουθούν η 

κυβερνητική αστάθεια, η διαφθορά και η περιοριστική εργατική νομοθεσία.  

Είναι γεγονός ότι στο πλαίσιο του ανταγωνισμού για τη βελτίωση της θέσης τους στην 

κατάταξη και των δύο δεικτών και ιδιαίτερα στο δείκτη διευκόλυνσης επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, οι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ προχωρούν κάθε χρόνο σε μεταρρυθμίσεις. 

Κύριο στόχο των μεταρρυθμίσεων αυτών, με δεδομένη την υψηλή ποιότητα του 

θεσμικού πλαισίου εντός του οποίου λειτουργεί η οικονομία τους, αποτελεί η βελτίωση 

του ρυθμιστικού περιβάλλοντός τους. Ταυτόχρονα, με την υιοθέτηση νέων 

τεχνολογιών, κυρίως τη χρήση του διαδικτύου, προσπαθούν να μειώσουν αρχικά τον 

αριθμό των διαδικασιών που χρειάζονται και του χρόνου που απαιτείται για τις 

συναλλαγές με δημόσιους φορείς στο πλαίσιο έναρξης και λειτουργίας μιας 

επιχείρησης. Επακόλουθο αυτής της προσπάθειας είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, 

που με τη σειρά της οδηγεί στην ελάττωση του κόστους συναλλαγών και τον 

περιορισμό των δυνητικών φαινομένων διαφθοράς στους κρατικούς λειτουργούς.   

Συμπερασματικά μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης των δύο δεικτών, η εικόνα 

για την ποιότητα του σύγχρονου ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος δεν αφήνει 

περιθώρια ικανοποίησης ούτε εμφανίζει αισιόδοξες προοπτικές. 

Εξετάζοντας τους επιμέρους δείκτες στους οποίους η Ελλάδα υστερεί υπερβολικά σε 

σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ και στις δύο κατατάξεις, γίνεται φανερό 

ότι ο σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας είναι η ανεπάρκεια του θεσμικού 

πλαισίου της χώρας. Τούτο διότι για την ύπαρξη ενός ώριμου θεσμικού πλαισίου, 

λαμβάνονται ως απαιτούμενα μεταξύ άλλων, η αποτελεσματική λειτουργία της 

δικαιοσύνης, η εφαρμογή των συμβάσεων, η υψηλή ποιότητα και η σταθερότητα του 
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ρυθμιστικού περιβάλλοντος, η προστασία της ιδιοκτησίας, η καταπολέμηση της 

διαφθοράς, οι αποτελεσματικές θεσμικές λύσεις στις αποτυχίες των αγορών και η 

πρόσβαση σε εκπαίδευση και ευκαιρίες για τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών. Ένα 

τέτοιο περιβάλλον χαρακτηρίζεται φιλικό προς τις επενδύσεις και ενθαρρύνει την 

ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας. 

Οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας σε όλους αυτούς τους παράγοντες, σύμφωνα 

πάντα με τους δείκτες, είναι πολύ χαμηλές και η κατάσταση επιδεινώνεται σε περιόδους 

οικονομικής ύφεσης. Ιδιαίτερα η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης και το 

χαμηλής ποιότητας ρυθμιστικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με την ελλιπή προστασία 

του ανταγωνισμού και την ισχυρή θέση των ομάδων συμφερόντων, αυξάνουν το κόστος 

συναλλαγών και μειώνουν την εθνική παραγωγικότητα. Η υψηλή φορολογία τέλος και 

η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, αποθαρρύνουν τον υποψήφιο 

επιχειρηματία για να επενδύσει στην Ελλάδα.  

Είναι χαρακτηριστικό τέλος το στοιχείο ότι ακόμη και σε κάποιους δείκτες που η 

Ελλάδα εμφανίζει ικανοποιητική εικόνα, οι επιδόσεις της στον αριθμό των διαδικασιών, 

του χρόνου και του κόστους εμφανίζονται σταθερά χαμηλές. Το γεγονός αυτό 

αντανακλάει την ανεπάρκεια του ρυθμιστικού περιβάλλοντος, με τη γραφειοκρατία και 

την πολυνομία και τον κλειστό χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

Οι διεθνείς οργανισμοί, οι εταίροι και η ακαδημαϊκή κοινότητα ομόφωνα τονίζουν ότι 

το κύριο πρόβλημα της Ελλάδας είναι η έλλειψη διεθνούς ανταγωνιστικότητας της 

εγχώριας οικονομίας. Η ανάπτυξη ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος με 

στόχο την ενίσχυση της εθνικής ανταγωνιστικότητας, εμφανίζεται ως επιτακτική 

αναγκαιότητα για την Ελλάδα.  

Η αξιολόγηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, με εργαλεία τους 

δείκτες διευκόλυνσης επιχειρηματικής δραστηριότητας και παγκόσμιας 

ανταγωνιστικότητας,  δεν προβάλλει αισιόδοξες προοπτικές, ιδιαίτερα σε σύγκριση με 

τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ. 

Οι δείκτες αυτοί αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών 

μέσα από τη συγκριτική αξιολόγηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της 

ανταγωνιστικότητας των αξιολογούμενων χωρών. Ταυτόχρονα συμβάλλουν στη 

διαδικασία βελτίωσης των επιδόσεων, μέσω συνεχούς καθορισμού, κατανόησης και 

προσαρμογής διακεκριμένων πρακτικών και διαδικασιών, οι οποίες εντοπίζονται εντός 

του  πλαισίου αναφοράς.   

Οι δείκτες βέβαια υπόκεινται σε υποθέσεις, παραδοχές και περιορισμούς, 

παρουσιάζοντας τελικά αδυναμίες που πηγάζουν από τη δομική διάρθρωσή τους. Ο 

δείκτης διευκόλυνσης επιχειρηματικής δραστηριότητας αξιολογεί με βάση ένα 

συγκεκριμένο είδος επιχείρησης, που δραστηριοποιείται στην πρωτεύουσα της χώρας 

αγνοώντας την περιφέρεια, έχοντας τέλεια πληροφόρηση για το ρυθμιστικό 

περιβάλλον. Δεν μελετάει επίσης, όπως ήδη αναφέρθηκε, κάποιες παραμέτρους 

ιδιαίτερης σημασίας για τις επιχειρήσεις, όπως η εγγύτητα σε μεγάλες αγορές, η ύπαρξη 

υποδομών και δικτύων, η ασφάλεια, η διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις, τα 

μακροοικονομικά μεγέθη και συνολικά την ισχύ του θεσμικού πλαισίου.  Ο δείκτης 

παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας εξετάζει σφαιρικά την οικονομία μιας χώρας, 

κατηγοριοποιεί όμως τις χώρες σε ένα κοινό σύνολο παραγόντων με βάση το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ, το οποίο από μόνο του δεν είναι αρκετό για την αντιπροσωπευτικότητα 

της κατάταξης. Από την άλλη πλευρά όμως, η χρήση κοινών στοιχείων για όλες τις 

χώρες στις μετρήσεις τους, σε συνδυασμό με τη μεθοδικότητα και τη διαφάνεια στη 
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συλλογή των στοιχείων και το κύρος των οργανισμών που τους δημοσιεύουν, 

ενισχύουν την αξιοπιστία τους και οδηγούν τελικά σε συγκρίσιμα αποτελέσματα.  

Σύμφωνα λοιπόν με τους δείκτες αυτούς, ιδιαίτερα προβληματικοί παράγοντες για την 

άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, είναι κατά κύριο λόγο η 

έλλειψη σταθερών δημόσιων πολιτικών, οι φορολογικοί συντελεστές, η 

αναποτελεσματική δημόσια διοίκηση, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η 

φορολογική νομοθεσία. Ακολουθούν η κυβερνητική αστάθεια, η διαφθορά και η 

περιοριστική εργατική νομοθεσία.  

Ο σημαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας όμως είναι η ανεπάρκεια του θεσμικού 

πλαισίου της χώρας. Ο μόνος τρόπος δράσης είναι η εφαρμογή διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων και η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας, ώστε να 

βασίζεται στη γνώση για την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας.  

Προτάσεις πολιτικής όλων των διαστάσεων και κατευθύνσεων με διαφορετική 

στόχευση, για την αναγκαιότητα αλλαγών, έχουν εισηγηθεί διεθνείς οργανισμοί, 

εγχώριοι μη κυβερνητικοί θεσμικοί φορείς και Έλληνες και ξένοι ακαδημαϊκοί. Αυτό 

όμως που απαιτείται πρώτιστα είναι πολιτική βούληση, υπό το βάρος του πολιτικού 

κόστους, για να αρθούν τα εμπόδια που θέτουν οι ομάδες οργανωμένων συμφερόντων 

προστατεύοντας κεκτημένα δικαιώματα, τα οποία έχουν προκύψει στο πλαίσιο της 

μακρόχρονης πελατειακής λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού και της 

κομματικοποίησης της δημόσιας διοίκησης.   

Μελλοντική έρευνα σχετική με την παρούσα εργασία μπορεί να εστιάσει στις βέλτιστες 

πρακτικές και πολιτικές που ακολουθούν χώρες που βρίσκονται σε υψηλότερες θέσεις 

στην κατάταξη με βάση το δείκτη διευκόλυνσης επιχειρηματικής δραστηριότητας και η 

πιθανή εφαρμογή τους δεν θα επιφέρει πολιτικό ούτε δημοσιονομικό κόστος. Μπορεί 

επίσης να γίνει μια συγκριτική αξιολόγηση της πορείας των οικονομιών των χωρών 

που, εντός του πλαισίου εφαρμογής μνημονίων, προχώρησαν σε διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις και της Ελλάδας, η οποία προτίμησε την αύξηση των συντελεστών 

άμεσης και έμμεσης φορολογίας, τη μείωση των κρατικών δαπανών και τη συμπίεση 

του κόστους εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.    
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