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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Τις τελευταίες δεκαετίες όλο και περισσότερες ΜμΕ έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους 

ως προς τη διεθνοποίησή τους, με το διαδίκτυο και την τεχνολογική εξέλιξη να 

συμβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους στις διεθνείς αγορές. Το 2011 

κηρύσσεται η έναρξη της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης στο Αννόβερο, οδηγώντας τα 

τελευταία χρόνια σε ριζική αλλαγή του βιομηχανικού περιβάλλοντος εισάγοντας νέες 

τεχνολογίες.  

Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια ανάλυσης της 4ης Βιομηχανικής 

Επανάστασης ως σύγχρονη πρόκληση για την εξαγωγική επέκταση των ΜμΕ.  Αρχικά, 

εξετάζεται η έννοια της Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜμΕ), ορίζοντάς την και 

παραθέτοντας τα ειδικά χαρακτηριστικά που διαθέτει. Στη συνέχεια, προσδιορίζεται ο 

κυρίαρχος ρόλος που παίζουν στις οικονομίες των κρατών της ΕΕ και μεμονωμένα 

στην ελληνική οικονομία.  

Παράλληλα αναπτύσσεται η έννοια της εξαγωγικής επέκτασης για τις ΜμΕ 

εντοπίζοντας τα κίνητρα, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εξαγωγικής 

δραστηριότητας. Επιπρόσθετα, γίνεται εστίαση στα εμπόδια που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν οι ΜμΕ επιλέγοντας το μονοπάτι των εξαγωγών, ορίζοντάς τα και 

εντοπίζοντας τις μεθόδους ταξινόμησής τους. 

Εν συνεχεία, στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η 4η Βιομηχανική Επανάσταση 

επεξηγώντας την έννοια και το όραμά της εντοπίζοντας τα κύρια εργαλεία που την 

αποτελούν. Ερευνάται η ψηφιακή ωριμότητα των ΜμΕ της ΕΕ, παραθέτοντας τα 

αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών, ενώ μετέπειτα επισημαίνονται τα εμπόδια 

εφαρμογής των αναδυόμενων τεχνολογιών που επιβραδύνουν την άμεση υιοθέτησή 

τους από τις ΜμΕ μετατρέποντάς το σε μεγάλη πρόκληση για αυτές και σημαντικό 

παράγοντα για τη μελλοντική τους επιβίωση. Στη συνέχεια, εντοπίζεται η σχέση της 4ης 

Βιομηχανικής Επανάστασης με την εξαγωγική επέκταση των ΜμΕ παρουσιάζοντας 

έρευνες οι οποίες εστίασαν το ενδιαφέρον τους στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο.   

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση, βάση της σχετικής βιβλιογραφίας, παραθέτονται τα 

βασικά συμπεράσματα σχετικά με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση ως σύγχρονη 

πρόκληση διεθνοποίησης των ΜμΕ καθώς και οι προτάσεις. 
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ABSTRACT  

 

In recent decades more and more SMEs have been turning their attention to 

internationalization, while the internet and technological progress are the driving forces 

behind the increase in their competitiveness in international markets. The year 2011 

marks the beginning of the 4th Industrial Revolution (Industry 4.0) in Hanover, leading 

to a radical change in the global industrial environment with the introduction of new 

technologies. 

The present thesis attempts to analyze the 4th Industrial Revolution as a contemporary 

challenge for the international expansion of SMEs. In the first chapter, the thesis 

provides a thorough analysis of the concept of an SME, introducing its definition and 

specific characteristics. This first section concludes with the dominant role that SMEs 

play in the economies of EU countries and particularly in the Greek economy. 

In the third chapter, the concept of export expansion for SMEs is developed though 

presentation of the incentives, advantages and disadvantages of export activity. This part 

also emphasizes the obstacles that SMEs face when choosing the path of exports and 

identifies their classification methods.  

The fourth chapter presents the Industry 4.0 by explaining its meaning and vision as 

well as by identifying the main tools that it consists of. The study investigates 

comprehensively the digital maturity of the EU SMEs, cites the results of relevant 

surveys and identifies the obstacles to the application of emerging technologies that 

slow it down. Moreover, the chapter describes in detail the correlation between Industry 

4.0 and the international expansion of SMEs according to relevant studies that focused 

their interest on this specific research field. 

Concluding the analysis, based on the relevant literature, the main conclusions about 

Industry 4.0 as a contemporary challenge of internationalization of SMEs are presented. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο κύριος σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της 4ης 

Βιομηχανικής Επανάστασης ως σύγχρονη πρόκληση διεθνοποίησης των ΜμΕ. Το θέμα 

αυτό επιλέχθηκε με αφορμή την επίκαιρη φύση του, καθώς η 4η Βιομηχανική 

Επανάσταση χαρακτηρίζεται ως ένα σύγχρονο ζήτημα που απασχολεί σε μεγάλο βαθμό 

τον επιχειρηματικό κόσμο, ιδιαίτερα τις ΜμΕ, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 

οικονομίας παγκοσμίως (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016; OECD, 2019). Ωστόσο, δεν 

υπάρχει μεγάλος αριθμός σχετικών ερευνών σε εγχώριο επίπεδο. 

Οι ΜμΕ επιλέγουν όλο και περισσότερο τον δρόμο της εξαγωγικής επέκτασης (Al-

Weshah et al., 2012) καθώς είναι ένας από τους τρόπους επιβίωσης και επιτυχίας τους. 

Παρ’ όλα αυτά, καλούνται να αντιμετωπίσουν πολλά εμπόδια προκειμένου να 

διεθνοποιηθούν και να καταφέρουν να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Το διαδίκτυο 

έχει αποτελέσει σημαντικό σύμμαχο στη διαδικασία της εξαγωγικής επέκτασης τις 

τελευταίες δεκαετίες, δίνοντας τη δυνατότητα αντιμετώπισης κάποιον εμποδίων 

εξαγωγής. 

Τα τελευταία χρόνια όμως, παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, με το 

2011 να σηματοδοτεί την παρθενική εμφάνιση της έννοιας της 4ης Βιομηχανικής 

Επανάστασης ή Industry 4.0, όπως αναγράφεται στη διεθνή βιβλιογραφία, η οποία 

απαιτεί την ψηφιοποίηση επιχείρησης και κράτους. Η προσαρμογή των ΜμΕ στη νέα 

αυτή εποχή της ψηφιοποίησης χαρακτηρίζεται ως ένα δύσκολο μονοπάτι το οποίο θα 

αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας τους, ενέργεια όμως που κρίνεται ως απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη μελλοντική εξαγωγική επέκταση αλλά και για την επιβίωσή τους. 

Για να ολοκληρωθεί ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, θα ακολουθήσει η 

ανάλυσης της διεθνούς βιβλιογραφίας, αναφέροντας αρχικά τον ορισμό της 

μικρομεσαία επιχείρησης καθώς και τα χαρακτηριστικά τα οποία διαθέτει. Στη συνέχεια 

γίνεται εστίαση στη διαδικασία της εξαγωγικής επέκτασης και των εμποδίων που 

αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ επιλέγοντας τον δρόμο της διεθνοποίησης. Επιπλέον, ορίζεται 

η έννοια της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και παρουσιάζονται οι νέες τεχνολογίες 

που περιλαμβάνει, καθώς και η σχέση που έχουν με την εξαγωγική επέκταση των ΜμΕ. 
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Επισημαίνονται εξίσου οι λόγοι για τους οποίους είναι δύσκολη η υιοθέτηση αυτού του 

πλαισίου από τις ΜμΕ. Τέλος, θα καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα και 

προστάσεις τα οποία έχουν ως στόχο να βοηθήσουν την εκάστοτε επιχείρηση να 

ενημερωθεί και να προσαρμοστεί στη νέα εποχή της ψηφιοποίησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΣΤΟ  ΔΙΕΘΝΕΣ  ΚΑΙ  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

2.1  Ορισμοί και Χαρακτηριστικά των ΜμΕ   

 

2.1.1  Ορισμοί ΜμΕ στο Διεθνές Περιβάλλον 

Σημαντικό εμπόδιο στην ταυτοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και εν 

συνεχεία στον προσδιορισμό της βαρύτητάς τους στην οικονομία και την πολιτική, 

αποτελεί ο ορισμός τους. Λόγω της άμεσης συσχέτισής του με τα κίνητρα, τα κοινοτικά 

προγράμματα και τις κρατικές ενισχύσεις, ο ορισμός των ΜμΕ έχει υπάρξει κατά 

καιρούς επίκεντρο διαφωνιών και αντιπαραθέσεων (ΟΚΕ 2001). Ως απορία αυτών των 

αντιπαραθέσεων έχουμε την επικράτηση διαφορετικών ορισμών ανά τον κόσμο, καθώς 

η κάθε χώρα επιλέγει να διαμορφώσει τον δικό της ορισμό με βάση τα κοινωνικά, 

πολιτικά και οικονομικά της χαρακτηριστικά. 

Η Επιτροπή Bolton (1971) συνέβαλλε στη δημιουργία ενός πιο καθοριστικού ορισμού 

της μικρής επιχείρησης. Η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί μία από τις πρώτες 

προσπάθειες κυβέρνησης – συγκεκριμένα του Ηνωμένου Βασιλείου – να προβεί σε 

διερεύνηση της εμπειρίας της μικρής επιχείρησης. Η έκθεση Bolton (1971), αρχικά, 

είχε αναλύσει τα “ποιοτικά” ή “οικονομικά” κριτήρια προσδιορισμού της μικρής 

επιχείρησης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι μία μικρή επιχείρηση έπρεπε να: 

 διαθέτει σχετικά μικρό μερίδιο αγοράς καθώς και αυστηρά περιορισμένους 

ανθρώπινους και χρηματικούς πόρους. 

 διοικείται από τους ιδιοκτήτες ή από τους εν μέρει ιδιοκτήτες και όχι από μία 

επίσημη δομή μάνατζμεντ. 

 έχει νομική ανεξαρτησία, δηλαδή δεν αποτελεί τμήμα ενός μεγαλύτερου 

επιχειρηματικού ομίλου και οι ιδιοκτήτες-διαχειριστές λειτουργούν αυτόνομα 

και χωρίς επιρροές από τυχόν εξωτερικούς ελέγχους κατά τη λήψη των κύριων 

αποφάσεών τους. 

Σύντομα όμως αναγνωρίστηκε η αδυναμία αυτών των “ποιοτικών” κριτηρίων καθώς 

δεν υπήρχε πρόσβαση σε τέτοιου είδους δεδομένα εξ αποστάσεως (Bolton, 1971, 

Curran & Blackburn, 2001). Επιπλέον, όπως τονίζουν οι Curran and Blackburn (2001), 
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υπάρχουν προβληματικά σημεία στον ορισμό όπως α) η πληθώρα και η ανομοιομορφία 

ως προς τους τρόπους δραστηριοποίησης των μικρών επιχειρήσεων, β) μία επιχείρηση 

μπορεί να θεωρείται «μικρή» για έναν τομέα αλλά όχι σε έναν άλλον και γ) 

διερωτώνται εάν οι πωλήσεις, ο αριθμός των εργαζομένων, τα κέρδη ή τα κεφάλαια της 

επιχείρησης μπορούν να θεωρηθούν ως ο σωστότερος τρόπος μέτρησης της «μικρής» 

επιχείρησης.  

Τα παραπάνω συνέβαλλαν στη μετατροπή της “ποιοτικής” προσέγγισης σε “ποσοτική”, 

θέτοντας ποσοτικούς ορισμούς έχοντας μία βάση κοινής λογικής για καθένα από τους 

εννέα τομείς της οικονομικής δραστηριότητας που αφορούσε η συγκεκριμένη έρευνα 

(βλ. Πίνακα 1). 

Πίνακας 1 Οι ορισμοί της Έκθεσης Bolton για τη μικρή εταιρεία 

Τομέας Ορισμός 

Βιομηχανία 200 ή μικρότερο αριθμό εργαζομένων 

Λιανικές Πωλήσεις 50.000£ ή λιγότερο ετήσιο κύκλο εργασιών 

Χονδρικό Εμπόριο 20.000£ ή λιγότερο ετήσιο κύκλο εργασιών 

Κατασκευές 25 ή μικρότερο αριθμό εργαζομένων 

Εξορύξεις / Λατομεία 25 ή μικρότερο αριθμό εργαζομένων 

Εμπόριο Μηχανών 100.000£ ή λιγότερο ετήσιο κύκλο εργασιών 

Διάφορες Υπηρεσίες 50.000£ ή λιγότερο ετήσιο κύκλο εργασιών 

Οδικές Μεταφορές 5 ή λιγότερα οχήματα  

Τροφοδοσία Όλες οι επιχειρήσεις. Εξαιρούνται όσες έχουν 

πολλά καταστήματα και ζυθοποιίες. 

Πηγή: The Bolton Report, 1971 

Όμως, όπως επισημαίνεται και από τον Storey (1994), αυτό το είδος ορισμών καθιστά 

δύσκολες τις διεθνείς συγκρίσεις, καθώς οι ερευνητές των άλλων χωρών δεν υιοθετούν 

τους ίδιους ορισμούς ή τα ίδια κριτήρια οριοθέτησης των ΜμΕ. Κατά γενική παραδοχή 

μεταξύ των ακαδημαϊκών και των ερευνητών, δεν υφίσταται ενιαίος ορισμός για μια 

ΜμΕ σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο και οι ορισμοί διαφέρουν από χώρα σε χώρα (Kian et 

al., 2011). 

Εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στα ποσοτικά κριτήρια, οι χώρες και οι κυβερνήσεις ανά 

τον κόσμο έχουν διαμορφώσει τους δικούς τους ορισμούς. Σε πολλές χώρες τα όρια 

διαφέρουν ανάλογα με τον τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης (Storey et al., 



5 

2011). Η κυβέρνηση της Νοτίου Αφρικής (South African Government, 2019), στην 

πρόσφατη τροποποίηση του ορισμού των ΜμΕ, εφαρμόζει κλαδική κατηγοριοποίηση 

των επιχειρήσεων με βάση τη δραστηριότητά τους ενώ ταυτόχρονα θέτει τα μέγιστα 

όρια για κάθε κλάδο. Το πρώτο κριτήριο αποτελεί ο αριθμός εργαζομένων, όπου η 

μέγιστη τιμή του ανέρχεται στους 250 και ισχύει για όλους τους κλάδους, ενώ ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών, που αποτελεί το δεύτερο κριτήριο, διαφέρει ανά κλάδο με μέγιστη 

τιμή αυτή του «μεσαίου» χονδρέμπορου που ανέρχεται στα 220 εκατομμύρια ραντ 

Νοτίου Αφρικής. Αντίστοιχα στην Κίνα, σύμφωνα με τους Kian et al. (2011), οι μικρές 

επιχειρήσεις έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο από 4,6 εκατομμύρια δολάρια και 

λιγότερους ή ίσους από 600 υπαλλήλους, ενώ μια μεσαία επιχείρηση έχει ετήσιες 

πωλήσεις από 1,5 έως 46 εκατομμύρια δολάρια ή/και 100 έως 3.000 υπαλλήλους 

ανάλογα πάντα με τα όρια του τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης. Επίσης στην 

Ιαπωνία χαρακτηρίζονται ως ΜμΕ αυτές που διαθέτουν λιγότερους από 500 

εργαζομένους (Paul et al., 2017) 

Το Small Business Administration των ΗΠΑ (2019), το οποίο χρησιμοποιεί την εξίσου 

κλαδική κατηγοριοποίηση με βάση τον τομέα δραστηριοποίησης της εκάστοτε 

επιχείρησης, τείνει να ορίσει ευρέως ως ΜμΕ την εταιρεία που έχει έως και 500 άτομα 

προσωπικό στο κλάδο της βιομηχανίας. Στην Ιαπωνία, στον τομέα του χονδρεμπορίου, 

χαρακτηρίζονται ως μικρές επιχειρήσεις εκείνες των οποίων το επενδυτικό κεφάλαιο 

δεν ξεπερνά τα 100.000.000 ευρώ και/ή ο αριθμός εργαζομένων δεν ξεπερνά τους 100 

υπαλλήλους. Τον τομέα του λιανεμπορίου τα όρια ορίζονται στα 50 εκατομμύρια ευρώ 

και/ή στους 50 εργαζομένους και τέλος, στους λοιπούς τομείς 300 εκατομμύρια ευρώ ή 

στους 300 εργαζομένους (Storey et al., 2011). 

 

2.1.2  Ορισμός των ΜμΕ στην Ε.Ε. 

Το πρόβλημα που δημιουργείται στις διεθνείς συγκρίσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

το οποίο σύμφωνα με την προηγούμενη ενότητα προκύπτει ως απόρροια της μη 

υιοθέτησης ενός κοινού ορισμού, όπως αναφέρουν οι Curran and Blackburn (2001), 

χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα σοβαρό δεδομένης της ανάπτυξης της ενιαίας αγοράς της 

ΕΕ όπου οι συγκρίσεις μεταξύ των μελών καθίστανται σημαντικές για την αξιολόγηση 

του τρόπου λειτουργίας της αγοράς και για τη χάραξη πολιτικής. Το 1996, σύμφωνα με 

τον επίσημο Οδηγό χρήσης του ορισμού των ΜμΕ (2016), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

εξέδωσε σύσταση για τον πρώτο κοινό ορισμό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύσταση 96/280/EΚ της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 1996). 

Μετέπειτα, κρίθηκε αναγκαία η αντικατάστασή του από τη σύσταση της Επιτροπής 

σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της 6ης 

Μαΐου 2003 που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2005, προκειμένου να παρέχει μία 

ρεαλιστική εικόνα των γενικών οικονομικών εξελίξεων και επιπλέον να δώσει λύσεις 

σε συγκεκριμένα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ.   

Πίνακας 2 Ορισμός ΜμΕ της Ε.Ε. 

Κατηγορία 

Επιχείρησης 

Ανώτατα  Όρια 

Αριθμός 

Εργαζομένων 

Ετήσιος 

Κύκλος 

Εργασιών 
ή 

Σύνολο Ετήσιου 

Ισολογισμού 

Μεσαία < 250 ≤ 50 εκατ. € ≤ 43 εκατ. € 

Μικρή < 50 ≤ 10 εκατ. € ≤ 10 εκατ. € 

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

Πηγή: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on the implementation of Commission Recommendation of 6 

May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized enterprises, 2009 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020), σύμφωνα με τη 

σύσταση 2003/361 της επίσημης νομοθεσίας της ΕΕ, κριτήρια ορισμού της 

μικρομεσαίας επιχείρησης αποτελούν ο αριθμός των εργαζομένων και ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού. Πιο συγκεκριμένα, για να 

χαρακτηριστεί μία επιχείρηση ως πολύ μικρή επιβάλλεται να έχει από 0 έως 10 

εργαζομένους και ταυτόχρονα ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατομμύρια ευρώ ή 

σύνολο ετήσιου ισολογισμού έως 2 εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, η μικρή επιχείρηση 

από 0 έως 50 εργαζόμενους και έως 10 εκατομμύρια ευρώ ετήσιο κύκλο εργασιών ή 

συνολικό ετήσιο ισολογισμό, ενώ για την μεσαία επιχείρηση τα ανώτατα όρια είναι 250 

εργαζόμενοι και κύκλο εργασιών έως 50 εκατομμύρια ευρώ ή συνολικό ετήσιο 

ισολογισμό 43 εκατομμύρια ευρώ.   

Ο Οδηγός Χρήσης του ορισμού των ΜμΕ (2016) επισημαίνει τους εξής λόγους 

ύπαρξης ενός ευρωπαϊκού ορισμού των ΜμΕ: 

 Διασφάλιση της σωστής παροχής μέτρων στήριξης στις επιχειρήσεις που το 

έχουν ανάγκη, δεδομένου ότι οι ΜμΕ χρειάζονται βοήθεια που δεν είναι 

απαραίτητη για τις μεγάλες επιχειρήσεις. 
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 Η έλλειψη κοινού ορισμού θα μπορούσε να οδηγήσει σε άνιση εφαρμογή 

πολιτικών έχοντας ως απόρροια τη στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ των 

κρατών-μελών, τα οποία ανήκουν σε μία ενιαία αγορά χωρίς εσωτερικά σύνορα 

και σε ένα όλο και περισσότερο παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό 

περιβάλλον.   

 Συμβάλλει στη βελτίωση της συνοχής και της αποτελεσματικότητας της 

πολιτικής για τις ΜμΕ σε όλη την ΕΕ. 

 Η ύπαρξη αλληλεπίδρασης μεταξύ των μέτρων της ΕΕ και των εθνικών μέτρων, 

έχοντας ως κύριο στόχο την ενίσχυση των ΜμΕ σε τομείς όπως η περιφερειακή 

ανάπτυξη και η χρηματοδότηση της έρευνας. 

 

2.1.3  Χαρακτηριστικά των ΜμΕ  

Αρκετοί συγγραφείς έχουν ήδη προτείνει λίστες χαρακτηριστικών για τις ΜμΕ, με τους 

Moeuf et al. (2016) να παρουσιάζουν την προσέγγιση του Torres (1999) οδηγώντας στα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

1. Τοπική διαχείριση 

2. Βραχυπρόθεσμη στρατηγική 

3. Έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης 

4. Μη λειτουργική οργάνωση 

5. Περιορισμένοι χρηματοοικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι 

6. Έλλειψη μεθόδου και διαδικασίας 

Γενικότερα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως περιγράφονται από τον Κορρέ (2015), 

ανήκουν σε ένα άτομο ή σε μια μικρή ομάδα ατόμων, καλύπτουν ένα μικρό μερίδιο της 

εγχώριας αγοράς, δεν διαθέτουν ειδικό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης και δεν έχουν τη 

δυνατότητα να επηρεάσουν τις τιμές της αγοράς. Απασχολούν μικρό αριθμό 

εργαζομένων, ο επιχειρηματίας ταυτίζεται συνήθως με τον διευθυντή και διαχειριστή 

της επιχείρησης και δεν διαθέτει εξειδικευμένα διευθυντικά στελέχη (Zacharakis, 1997; 

Κορρές, 2015). Λόγω του μεγέθους και του αριθμού των υπαλλήλων τους, πολλές ΜμΕ 

διαθέτουν απλές δομές και συστήματα (Recklies, 2001α). Επιπλέον, οι μικρές 

επιχειρήσεις, εν αντιθέσει με τις μεγάλες επιχειρήσεις, αντιμετωπίζουν σημαντικούς 

περιορισμούς σε επίπεδο χρηματοοικονομικών πόρων, καθώς επίσης έρχονται 

αντιμέτωπες με τον αυξημένο κίνδυνο λόγω της αβεβαιότητας του περιβάλλοντος 

(Erramilli & D’ Souza, 1993). Σύμφωνα με την έρευνα των Robinson et al. (1986), 
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πάνω από το 85% των μικρών επιχειρήσεων που μελετήθηκαν παρουσίασαν έλλειψη 

στρατηγικής συμπεριφοράς, δηλαδή υπάρχει έλλειψη επίσημου στρατηγικού 

σχεδιασμού και συστημάτων ελέγχου.   

 

2.1.4  Πλεονεκτήματα των ΜμΕ 

Τα τυπικά χαρακτηριστικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία παρουσιάστηκαν 

στην προηγούμενη ενότητα, παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διάκριση των δυνατών και 

αδύναμων σημείων τους (Recklies, 2001). Οι ΜμΕ έχουν αναπτύξει ένα μεγάλο αριθμό 

πλεονεκτημάτων με σκοπό να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις, 

έχοντας ως απόρροια να παίζουν έως και σήμερα πολύ σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο 

οικονομικό γίγνεσθαι.   

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των ΜμΕ αποτελεί η ικανότητά τους να 

προσαρμόζουν και να εξειδικεύουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν, 

πλεονέκτημα το οποίο βασίζεται στο μικρό μέγεθός τους (Hauser, 2000), καθώς είναι 

σε θέση να αλλάξουν την παραγωγή γρήγορα σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες εταιρείες 

(Floyd & McManus, 2005). Επιτυγχάνουν τη δημιουργία στενών προσωπικών σχέσεων 

με τους πελάτες και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των ιδιαίτερων αναγκών τους 

(Κανελλόπουλος 1987). Σύμφωνα με τους Recklies (2001) και Savlovschi and Robu 

(2011), οι ΜμΕ διαθέτουν ευελιξία και μεγάλη ικανότητα προσαρμοστικότητας στις 

αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που ενθαρρύνεται από τις μικρές 

διαστάσεις τους. Λόγω του μικρού μεγέθους τους, προσαρμόζονται εύκολα στις 

απαιτήσεις των πελατών τους, καθώς βρίσκονται πιο κοντά στην αγορά και έχουν 

μικρότερους χρόνους αντίδρασης στις τυχόν αλλαγές.  

Ο Κανελλόπουλος (1987) υποστηρίζει ότι οι ΜμΕ συμβάλουν στη μείωση του 

ποσοστού ανεργίας με τη μορφή της υποαπασχόλησης και της δημιουργίας νέων 

θέσεων εργασίας, καθώς αναζητούν πιο δραστήρια τις νέες ευκαιρίες. Η οργανωτική 

τους δομή απαιτεί λιγότερη ενδοεπιχειρησιακή γραφειοκρατία σε σύγκριση με μια πιο 

γραφειοκρατική δομή που είναι αναγκαία στις μεγάλες επιχειρήσεις (Ghobadian & 

Gallear, 1996; Rao et al., 2003). Συνήθως οι ΜμΕ αγκαλιάζουν τις τεχνολογικές 

καινοτομίες (Rao et al., 2003) και την επιχειρηματικότητα, καθώς τείνουν να είναι πιο 

πρόθυμες να αναλάβουν κινδύνους (Floyd & McManus, 2005). Είναι ικανές να 

εκμεταλλευτούν αποτελεσματικότερα τις αγορές “niche” (Haahti et al., 2005), γεγονός 
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που τις επιτρέπει να εξειδικεύονται (Αζαρία, 2010) και, όπως αναφέρεται από τους 

Katsikeas et al. (1997), υπάρχει μεγαλύτερη προοπτική απότομης αύξησης των 

εξαγωγών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις.   

 

2.1.5  Μειονεκτήματα των ΜμΕ 

Εκτός από τα πλεονεκτήματα που διαθέτουν οι ΜμΕ, όπως αναλύθηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα, υπάρχει και μία σειρά μειονεκτημάτων τα οποία δυσκολεύουν 

την επιβίωση των επιχειρήσεων αυτών. Η παραγωγική ικανότητα των ΜμΕ είναι 

ιδιαίτερα περιορισμένη, αδυνατώντας συνήθως να καλύψει μεγάλο όγκο παραγγελιών 

εξωτερικού (Κανελλόπουλος, 1987), τείνοντας με αυτό τον τρόπο στο να παράγουν ένα 

ή δύο τυποποιημένα προϊόντα για ένα στενό φάσμα πελατών, από τους οποίους 

εξαρτώνται αποκλειστικά για την ύπαρξή τους (Levy & Powell, 1998). Ταυτόχρονα, 

διαθέτουν μικρή δύναμη ώστε να επιτύχουν τον επηρεασμό της τιμή της αγοράς 

μεταβάλλοντας τις ποσότητες παραγωγής, να εκμεταλλευτούν, δηλαδή, τις οικονομίες 

κλίμακας (Κανελλόπουλος, 1987; Levy & Powell, 1998; Floyd & McManus, 2005). 

Σύμφωνα με τον Αζαρία (2010), η χρηματοοικονομική επιφάνειά τους είναι μικρή και 

υπάρχουν σοβαρές δυσχέρειες προσφυγής τους σε μακροπρόθεσμο δανεισμό. Οι Levy 

and Powell (1998) επισημαίνουν ότι οι ΜμΕ έχουν μικρά μερίδια της αγοράς και δεν 

είναι σε θέση να δημιουργήσουν εμπόδια για την είσοδο άλλων επιχειρήσεων στον 

κλάδο, όπως επίσης τονίζουν το γεγονός ότι εστιάζουν στη διαχείριση της τρέχουσας 

εμπειρογνωμοσύνης τους πιο αποτελεσματικά και δίνουν πολύ λίγη σκέψη στον 

μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό. Υπάρχει ως γενική παραδοχή μεταξύ των 

ερευνητών ότι τα εσωτερικά χαρακτηριστικά όπως οι οικονομικοί και διαχειριστικοί 

περιορισμοί, οι προσωπικοί στόχοι των ιδιοκτητών ή/και διαχειριστών και η έλλειψη 

τυποποιημένων συστημάτων σχεδιασμού και ελέγχου δρουν ως μεγαλύτεροι 

περιορισμοί στη διαμόρφωση των στρατηγικών των μικρών επιχειρήσεων από τις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις (Campbell, 1996).  

Τέτοιου είδους επιχειρήσεις, όπως αναφέρουν οι Churchill & Lewis (1983), 

παρουσιάζουν έναν πιο οικογενειακό χαρακτήρα. Αυτό συνεπάγεται τη δυσκολία των  

στελεχών των εταιρειών, που βρίσκονται εκτός οικογενειακού ιστού, να μπορούν να 

ανέλθουν αξιοκρατικά στην επιχειρηματική ιεραρχία, γεγονός που αποδυναμώνει 

σημαντικά τα κίνητρα στην εργασία τους. Επιπλέον, ελλοχεύει ο κίνδυνος εμφάνισης 
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διοικητικών δυσκολιών όταν οι οικογενειακοί και επιχειρηματικοί στόχοι συγκρούονται 

(Recklies, 2001α).    

 

2.2  Ο ρόλος των ΜμΕ στην οικονομία 

«Οι ΜμΕ αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής οικονομικής ζωής» 

(Κανελλόπουλος, 1987 σελ. 19) και γενικότερα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη μίας χώρας (Feeney & Riding, 1997; Kongolo 2004). Σύμφωνα με τον 

Karadağ (2016), οι ΜμΕ αναγνωρίζονται παγκοσμίως ως κινητήρια δύναμη της 

κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης λόγω του σημαντικού τους ρόλου στην αύξηση του 

ΑΕΠ, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην επιχειρηματικότητα. Το κύριο 

επιχείρημα για αυτό αποτελεί το γεγονός ότι οι ΜμΕ χαρακτηρίζονται ως κυρίαρχη 

μορφή επιχειρηματικής οργάνωσης, που αντιπροσωπεύει περίπου το 99% όλων των 

επιχειρήσεων (OECD, 2019). 

Ανεξάρτητα από τον βαθμό ανάπτυξης και το βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού ενός 

κράτους, τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 

παρέχεται από τις ΜμΕ. Σε χώρες όπως η Ιαπωνία και η Κίνα το 60% του ΑΕΠ 

παράγεται από τις ΜμΕ, στις ΗΠΑ το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 65%, ενώ οι ΜμΕ 

της Ε.Ε. παράγουν το 52% του ΑΕΠ (Robu, 2013). Σύμφωνα με τον Kongolo (2004), οι 

ΜμΕ διαδραματίζουν σημαντική συμβολή στη μετάβαση των οικονομιών που 

καθοδηγούνται από τη γεωργία σε βιομηχανικές, παρέχοντας απλές ευκαιρίες για 

δραστηριότητες μεταποίησης που μπορούν να δημιουργήσουν μια βιώσιμη πηγή 

εσόδων ενισχύοντας τη διαδικασία ανάπτυξης. Συμβάλλουν στην απορρόφηση 

παραγωγικών πόρων σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας και στη δημιουργία ευέλικτων 

οικονομικών συστημάτων στα οποία οι μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις 

αλληλοσυνδέονται. Τέτοιοι δεσμοί είναι πολύ σημαντικοί για την προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων. Οι διεθνείς επενδυτές αναζητούν υγιείς εγχώριους προμηθευτές για τις 

αλυσίδες εφοδιασμού τους (Fida, 2008). 

Υπάρχει μια παγκόσμια συμφωνία ότι οι ΜμΕ κατέχουν το κλειδί για την οικονομική 

ανάπτυξη των εταιρειών και έχουν δυναμικό ρόλο στη δημιουργία θέσεων εργασίας 

(Hamdar et al., 2019). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019) αναγνωρίζοντας τη σημασία των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την οικονομία επισήμανε ότι παίζουν καθοριστικό 

ρόλο στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην εξαγωγική δραστηριότητα και δρουν 

ως παράγοντες κοινωνικής σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης. Οι Deakins and 
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Freel (2017) αναφέρουν ότι οι ΜμΕ της ΕΕ συνεισφέρουν πάνω από το 50% της 

απασχόλησης στο μη χρηματοπιστωτικό τομέα σε όλες τις οικονομίες. Ταυτόχρονα, το 

81% του συνόλου των εργαζομένων στην Ιαπωνία συγκεντρώνεται στις ΜμΕ, όπου μια 

επιχείρηση προσλαμβάνει κατά μέσο όρο 9 εργαζόμενους σε σύγκριση με 4 στην Ε.Ε. 

(Savlovschi & Robu, 2011). Το απέδειξε η μελέτη των Meghana et al. (2011), η οποία 

πραγματοποιήθηκε σε 47.745 επιχειρήσεις από 99 χώρες κατά την περίοδο 2006-2010. 

Κατά μέσο όρο, οι εταιρείες με 5 έως 250 υπαλλήλους απασχολούν το 66,76% του 

ενεργού πληθυσμού ενός κράτους. Πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι αυτή η 

μελέτη δεν λαμβάνει υπόψη τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 5 

εργαζόμενους, οι οποίες εκτός από το γεγονός ότι απασχολούν μεγάλο αριθμό ατόμων, 

είναι επίσης υπεύθυνες για τη μελλοντική δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στην 

έκθεση του OECD (2019) αναφέρεται ότι 1 στα 3 άτομα εργάζεται σε μικρή επιχείρηση 

και 2 στους 3 σε ΜμΕ. 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν καθοριστικό και αποφασιστικό ρόλο 

τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις αποτέλεσαν τη βασική αιτία μιας ξαφνικής αύξησης των εξαγωγών και 

στη συνέχεια της ανάπτυξης του βιομηχανικού τομέα (Al-Haddad et al., 2019). O 

τομέας των ΜμΕ χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ευελιξίας και προσαρμογής σε μια 

ολοένα και πιο ασταθή αγορά, τα οποία σε συνδυασμό με την αποδοτικότητα της 

παραγωγής και την αποτελεσματικότητα της οργάνωσης μπορούν να δώσουν σε κάθε 

ΜμΕ το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα ενισχύσει τη χρηματοοικονομική της θέση 

και θα οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα οικονομικής απόδοσης και βιωσιμότητας 

(Savlovschi & Robu, 2011). Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων θα 

αυξήσει αυτόματα την ανταγωνιστικότητα της χώρας έναντι άλλων εξωτερικών 

ανταγωνιστών, οδηγώντας σε αύξηση των εξαγωγών και αντίστοιχη μείωση των 

εισαγωγών, γεγονός που σημαίνει θετικές καθαρές εξαγωγές και, κατά συνέπεια, θετικό 

ισοζύγιο εμπορίου για τη χώρα. 

 

2.3  ΜμΕ και Ε.Ε.  

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής (2019) που αφορά τις 

ΜμΕ, ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε. των 28 (ΕΕ-28) είναι λίγο 

μεγαλύτερος από 25 εκατομμύρια, εκ των οποίων το 93% αποτελείται από πολύ μικρές 

επιχειρήσεις. Οι ΜμΕ αντιπροσωπεύουν το 99,8% όλων των επιχειρήσεων του μη 
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χρηματοπιστωτικού τομέα της ΕΕ-28, δημιουργώντας το 56,4% της προστιθέμενης 

αξίας και το 66,6% της απασχόλησης. 

Πίνακας 3 Αριθμός ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων στην ΕΕ-28, η προστιθέμενη 

αξία και η απασχόληση  

 

Πηγή: Annual Report on European SMEs 2018/2019   

 

Στον Πίνακα 3 παρατηρούμε ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις καταλαμβάνουν το 29,7% 

της συνολικής απασχόλησης, ενώ οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στο 20,1% και στο 

16,8% αντίστοιχα. Σε αντίθεση με την άνιση κατανομή του αριθμού των επιχειρήσεων 

και της απασχόλησης στις τρεις τάξεις μεγέθους ΜμΕ, η συνεισφορά προστιθέμενης 

αξίας τους είναι σε γενικές γραμμές ίση και κυμαίνεται από 17,6% της προστιθέμενης 

αξίας για τις μικρές επιχειρήσεις έως 20,8 % για τις πολύ μικρές. Με βάση την εαρινή 

πρόβλεψη του 2019, η προστιθέμενη αξία των ΜμΕ στην ΕΕ προβλέπεται να αυξηθεί 

κατά 4,1% το 2019 και 4,2% το 2020, ενώ το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ για τις 

ΜμΕ αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,6% το 2019 και 1,4% το 2020.  

Οι ευρωπαϊκές ΜμΕ φαίνεται να έχουν την τελευταία πενταετία μια συνεχή ανοδική 

πορεία, γεγονός που φαίνεται να αφήνει στο παρελθόν το τέλμα στο οποίο είχαν 

επέλθει κατά το ξεκίνημα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της έκθεσης, οι ΜμΕ έχουν συμβάλει πολύ περισσότερο στην αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας τα τελευταία χρόνια (δηλαδή από το 2016 έως το 2018) σε 

σύγκριση με τη μεγαλύτερη περίοδο από το 2013 έως το 2018. Η αύξηση της 

συνεισφοράς των ΜμΕ οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στις πολύ μικρές επιχειρήσεις 

ενώ ταυτόχρονα η συμβολή των μεσαίων επιχειρήσεων μειώθηκε κατά τη διάρκεια 

 

Πολύ 

Μικρές 

Επιχειρήσεις 

Μικρές 

Επιχειρήσεις 

Μεσαίες 

Επιχειρήσεις 

Σύνολο 

ΜμΕ 
Μεγάλες 

Σύνολο 

Επιχειρήσεων 

Επιχειρήσεις       

Αριθμός 23.323.938 1.472.402 235.668 25.032.008 47.299 25.079.312 

Ποσοστό (%) 93,0% 5,9% 0,9% 99,8% 0,2% 100% 

Προστιθέμενη 

Αξία 
      

Αξία σε εκ. € 1.610.134 1.358.496 1.388.416 4.357.046 3.367.321 7.723.625 

Ποσοστό (%) 20,8% 17,6% 18,0% 56,4% 43,6% 100,0% 

Απασχόληση       

Αριθμός 43.527.668 29.541.260 24.670.024 97.738.952 49.045.644 146.784.592 

Ποσοστό (%) 29,7% 20,1% 16,8% 66,6% 33,4% 100,0% 
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αυτής της περιόδου. Οι ΜμΕ αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης της 

προστιθέμενης αξίας, ποσοστό που ανέρχεται στο 60%. Συνολικά το 2018 η 

προστιθέμενη αξία των ΜμΕ της ΕΕ-28 αυξήθηκε κατά 4,1% και η απασχόληση των 

ΜμΕ της ΕΕ-28 κατά 1,8%. Είναι σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι για πρώτη 

φορά μετά από πολλά χρόνια επιτεύχθηκε ταυτόχρονη αύξηση της προστιθέμενης αξίας 

και της απασχόλησης για όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. 

Τέλος, κρίνεται ως σημαντικό να αναφερθεί ότι το 2018 υπήρξε εξασθένηση της 

οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ-28, με το διεθνές εμπόριο να αποτελεί έναν από τους 

κύριους παράγοντες. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ως πηγή οικονομικής ώθησης 

μειώθηκε από το 5,5% το 2017 σε 3,2% το 2018. 

 

2.4  Οι ΜμΕ στην Ελλάδα 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικό πυλώνα της ελληνικής 

παραγωγικής διαδικασίας καθώς μπορούν να έχουν κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη και 

τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας, όπως επίσης και στη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας. Όμως, οι πιέσεις που ασκήθηκαν σε αυτές κατά την περίοδο της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης έχουν αφήσει έντονο το αποτύπωμά τους.  

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2019), το 99,8% των ελληνικών επιχειρήσεων 

χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 821.209 επιχειρήσεις, 

με τις πολύ μικρές να αποτελούν το 97,4%. Το 2018 παρατηρείται αύξηση 6,9% στις 

εγγραφές νέων επιχειρήσεων ενώ ταυτόχρονα απότομη πτώση των διαγραφών κατά 

23,0% σε σύγκριση με το 2017, οδηγώντας σε καθαρή αύξηση 14.326 επιχειρήσεων 

συνολικά. Οι ελληνικές ΜμΕ αντιπροσωπεύουν το 63,5% της συνολικής προστιθέμενης 

αξίας και μερίδιο απασχόλησης 87,9%, με την Ε.Ε. να έχει κατά μέσο όρο 56,4% και 

66,6% αντίστοιχα. Το 2014-2018 η συνολική προστιθέμενη αξία των ΜμΕ αυξήθηκε 

κατά 11,8%, με τις μικρές επιχειρήσεις να σημειώνουν τη μεγαλύτερη άνοδο, ποσοστό 

που ανέρχεται στο 25,7% και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να παρουσιάζουν πτώση της 

τάξεως του 11,9%. Η συνολική προοπτική για τις ελληνικές ΜμΕ είναι θετική, με 

προβλεπόμενη αύξηση 21,3% στην προστιθέμενη αξία και 13,1% στην απασχόληση το 

2018-2020.  

Η έρευνα της Εθνικής Τράπεζας (2019) που είχε ως επίκεντρο τις ελληνικές ΜμΕ 

τονίζει ότι το πρώτο εξάμηνο του 2019 ο δείκτης εμπιστοσύνης των ΜμΕ αναρριχήθηκε 
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στις 18 μονάδες, από 13 του 2ου εξαμήνου του 2018, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την 

υψηλότερη τιμή της τελευταίας δεκαετίας και κάνοντάς τες να εμφανίζονται οριακά πιο 

αισιόδοξες από τις ευρωπαϊκές. Η συνεχής και έντονη άνοδος του δείκτη εμπιστοσύνης 

την τελευταία τετραετία άνοιξε το δρόμο στις ελληνικές ΜμΕ να βελτιώσουν τη 

σχετική τους θέση σε όρους επιχειρηματικών προσδοκιών σε σχέση με τις μεγάλες 

επιχειρήσεις. 

Η συνεχής αύξηση του δείκτη εμπιστοσύνης οδήγησε σε βελτίωση του επιχειρηματικού 

κλίματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας για την εξωστρέφεια 

των ΜμΕ που δημοσίευσε η Εθνική Τράπεζα (2018). Σημαντική απόρροια της έρευνας 

είναι το γεγονός ότι πάνω από το ½ των εξωστρεφών ΜμΕ κατάφεραν να αυξήσουν τις 

εξαγωγές τους κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας των 

ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων οφείλεται κατά κύριο λόγο στον κλάδο της 

βιομηχανίας και τονίζεται ότι μία στις τρεις ελληνικές ΜμΕ που θα μπορούσαν 

δυνητικά να δραστηριοποιούνται με τις εξαγωγές ήδη το κάνουν. Παρ’ όλα αυτά, οι 

ελληνικές ΜμΕ χαρακτηρίζονται ως καθαροί εισαγωγείς από τον ΣΕΒ (2017), 

οδηγώντας σε επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας. Η εξαγωγική επίδοση 

των ελληνικών ΜμΕ παραμένει μία από τις πιο αδύναμες της ΕΕ, με λιγότερο από το 

10% των ελληνικών ΜμΕ να δραστηριοποιείται με το διεθνές εμπόριο (OECD, 2019), 

το οποίο οδηγεί, σύμφωνα με τους Καλυβίτης κ.ά. (2018), στην ύπαρξη μικρού 

μεριδίου των εξαγωγών στο ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας, χαρακτηρίζοντάς την ως 

«μικρή, ημίκλειστη» οικονομία.   

 

2.5  Σύνοψη 

Ο ορισμός της ΜμΕ έχει υπάρξει κατά καιρούς επίκεντρο αντιπαραθέσεων οδηγώντας 

στη δημιουργία διαφορετικών ορισμών ανά τον κόσμο. Η πρώτη προσπάθεια 

προσδιορισμού της βαρύτητας των ΜμΕ έγινε από την έκθεση Bolton το 1971, 

φτάνοντας στο σήμερα όπου στην Ε.Ε. ορίζονται με αυτό τον τρόπο όταν διαθέτουν έως 

250 υπαλλήλους και ταυτόχρονα 50 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών.  

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία των ΜμΕ επικεντρώνονται στην ατομική τους φύση, την 

απλή τους οργάνωση, στον περιορισμό των χρηματοοικονομικών πόρων και στην 

έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και ελέγχου. Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα των 

ΜμΕ αποτελούν η προσαρμοστικότητα, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η 

υιοθέτηση νέων καινοτόμων τεχνολογιών. Αναγκαία όμως κρίνεται και η αναφορά των 
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αδύναμων σημείων που διαθέτουν οι ΜμΕ, καθώς – όπως και τα πλεονεκτήματα – 

συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τα χαρακτηριστικά τους. Η περιορισμένη παραγωγική 

ικανότητα, η μικρή δύναμη επηρεασμού της αγοράς, η δυσκολία δανεισμού και τα 

μικρά μερίδια αγοράς που διαθέτουν, δυσχεραίνουν την επιβίωση των ΜμΕ. 

Οι ΜμΕ της Ε.Ε. αποτελούν το 99,8% των επιχειρήσεων και είναι κοινώς αποδεκτό ότι 

παρέχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο ΑΕΠ και συμβάλλουν στη μείωση του 

ποσοστού ανεργίας. Παρατηρείται μια συνεχής άνοδος της σημασίας των ΜμΕ την 

τελευταία πενταετία, οι οποίες συμβάλουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της 

Ε.Ε. καθώς δημιουργούν το 56,4% της προστιθέμενης αξίας και απασχολούν το 66,6% 

των εργαζομένων.  

Οι Ελληνικές ΜμΕ αποτελούν το 99,8% των ελληνικών επιχειρήσεων, 

αντιπροσωπεύουν το 63,5% της συνολικής προστιθέμενης αξίας και το 87,9% της 

απασχόλησης. Την τελευταία τετραετία υπήρξε βελτίωση της θέσης των ελληνικών 

ΜμΕ και γενικότερα του επιχειρηματικού κλίματος στην Ελλάδα λόγω της αύξησης του 

δείκτη εμπιστοσύνης. Παρατηρείται αύξηση του βαθμού εξωστρέφειας των ελληνικών 

ΜμΕ αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό ώστε να μη χαρακτηρίζονται ακόμα ως καθαροί 

εισαγωγείς. Για το λόγο αυτό η Ελλάδα κατέχει μία από τις χαμηλότερες θέσεις της 

Ε.Ε. στον τομέα της εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς μόνο το 

10% αυτών εξάγει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ  ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΤΩΝ  ΜμΕ  ΚΑΙ  ΕΜΠΟΔΙΑ 
 

3.1  Η εξαγωγική δραστηριότητα 

 

3.1.1  Σημαντικότητα και κίνητρα εξαγωγικής επέκτασης των ΜμΕ 

Η εξαγωγική επέκταση αποτελεί εδώ και αρκετές δεκαετίες το επίκεντρο πολλών 

μελετών που αφορούν τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες (Francioni et al., 

2016). Χαρακτηρίζεται ως μία ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομική δραστηριότητα 

(Anil et al., 2016), σχετικά απλούστερη (Χατζηδημητρίου, 2003) και ίσως ως η πιο 

συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος για την επέκταση των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης στις διεθνείς αγορές (Leonidou, 1995α; Αζαρία, 

2010; Liargovas & Skandalis, 2015; Gerschewski et al., 2020). Οι ΜμΕ, ιδιαίτερα αυτές 

των αναπτυσσόμενων χωρών, είναι υποχρεωμένες να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία της 

απελευθέρωσης του διεθνούς εμπορίου (Revido & Gan, 2016), καθώς λόγω της 

παγκοσμιοποίησης είναι πιο επιρρεπείς στα σοκ σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις. Επομένως η εξαγωγική επέκταση αποτελεί για αυτές μία ευκαιρία 

διασποράς του κινδύνου σε πολλές αγορές (Bowen, 2019), ενώ ταυτόχρονα ενισχύει 

την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους (Chandra et al., 2020α) και τις βοηθά στο να 

αποδώσουν καλύτερα έχοντας μία μακροπρόθεσμη επιτυχημένη πορεία (Paul et al., 

2017). Οι Al-Weshah et al. (2012) τονίζουν ότι όλο και περισσότερες ΜμΕ στρέφονται 

στη διεθνοποίηση και συνεισφέρουν το 25-30% των παγκόσμιων εξαγωγών στο τομέα 

της μεταποίησης. Οι κυβερνήσεις των χωρών της Ε.Ε. προσπαθούν να ενθαρρύνουν τις 

ΜμΕ να στραφούν όλο και περισσότερο στις εξαγωγές (Korsakiene et al., 2014) και 

σύμφωνα με τους Revido and Gan (2016), για να είναι αποτελεσματικές αυτές οι 

προσπάθειες απαιτείται σαφής κατανόηση των παραγόντων που ενθαρρύνουν τις ΜμΕ 

να εξάγουν.  

Τα κίνητρα εξαγωγικής επέκτασης αναφέρονται σε όλους αυτούς τους παράγοντες που 

ενεργοποιούν την απόφαση της επιχείρησης να ξεκινήσει, να αναπτύξει και να 

διατηρήσει τις εξαγωγικές της δραστηριότητες (Leonidou et al., 2007; Revindo et al., 

2016). Θεμελιώδες βέβαια κίνητρο για την ενασχόληση των επιχειρήσεων με τις 

διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι το κέρδος (Χατζηδημητρίου, 2003), 
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αλλά σύμφωνα τους Leonidou et al. (2007), υπάρχουν αρκετά άλλα κίνητρα που 

διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες και αποτελούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για την 

εξαγωγική επέκταση. Οι κατηγορίες αυτές σχετίζονται με το περιβάλλον (π.χ. 

οικονομικές συνθήκες, μέγεθος αγοράς, υποδομές), την εταιρεία (π.χ. εταιρικοί στόχοι 

και στρατηγικές, διαθεσιμότητα πόρων, φύση των προϊόντων) και τον διαχειριστή της 

(π.χ. στυλ διαχείρισης, διαχειριστικές ικανότητες, δημογραφικά στοιχεία). 

Ο πρώτος τρόπος κατηγοριοποίησης των κινήτρων εξαγωγικής επέκτασης αποτελείται 

από τα Ενδογενή Κίνητρα (Internal Motives) και τα Εξωγενή Κίνητρα (External 

Motives) (Χατζηδημητρίου, 2003; Leonidou et al., 2007; Αζαρία, 2010; Anil et al., 

2016; Francioni et al., 2016; Krikštulytė & Korsakienė, 2017; Gerschewski et al., 2020). 

Τα ενδογενή κίνητρα σχετίζονται με τις επιδράσεις από το εσωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης και επηρεάζονται από αποφάσεις και ενέργειές της όπως για παράδειγμα η 

επιθυμία για επίτευξη οικονομιών κλίμακας και η κατοχή ενός μοναδικού προϊόντος. 

Αντίθετα, τα εξωγενή κίνητρα δεν μπορούν να ελεγχθούν και να επηρεαστούν από την 

ίδια την εταιρεία, καθώς σχετίζονται με το εξωτερικό εγχώριο ή διεθνές περιβάλλον, 

όπως είναι για παράδειγμα οι ευκαιρίες στην ξένη αγορά, τα κυβερνητικά κίνητρα κ.ά. 

(Leonidou, 1995β). 

Ο Dunning (1994) διέκρινε τέσσερις ομάδες κινήτρων: 

1) Τα κίνητρα που σχετίζονται με τους πόρους: χαμηλότερο κόστος εργατικού 

δυναμικού, φυσικοί πόροι, διαχείριση και τεχνολογικές ικανότητες, ασφαλή 

παροχή των πόρων. 

2) Τα κίνητρα που σχετίζονται με την αγορά: η ελκυστικότητα της αγοράς, η 

ευκαιρία να υπερασπιστούν τις τρέχουσες αγορές και να εκμεταλλευτούν νέες 

αγορές. 

3) Τα κίνητρα που σχετίζονται με τη στρατηγική: ο στόχος για βελτίωση της 

παγκόσμιας αντίληψης για το προϊόν, την ανάπτυξη παγκόσμιου δικτύου, τη 

δημιουργία καλής εικόνας της εταιρείας και την αύξηση των πωλήσεων. 

4) Τα κίνητρα που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα: οικονομίες κλίμακας και 

διαφοροποίηση του κινδύνου. 

Οι Anil et al. (2016) και οι Krikštulytė and Korsakienė (2017) επισημαίνουν το γεγονός 

ότι πολλοί μελετητές χαρακτηρίζουν κάποια εξαγωγικά κίνητρα ως επιθετικά και 

κάποια ως αμυντικά. Η διάκριση αυτή γίνεται με βάση το εάν η εξαγωγική 
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δραστηριότητα προέρχεται από ενεργητική (Proactive) συμπεριφορά  της επιχείρησης ή 

παθητική (Reactive) συμπεριφορά (Leonidou, 1995β; Αζαρία, 2010). Οι επιχειρήσεις 

που υιοθετούν ενεργητική συμπεριφορά κατά την εξαγωγική τους δραστηριοποίηση, 

παρουσιάζουν μια πιο επιθετική στρατηγική προσέγγιση, εν αντιθέσει με τις 

επιχειρήσεις που υιοθετούν την παθητική εξαγωγική συμπεριφορά, οι οποίες 

εμφανίζουν μια αμυντική και ταυτόχρονα αρνητική στρατηγική προσέγγιση στην 

αντιμετώπιση των εξαγωγών (Leonidou, 1995β). Στην ενεργητική (Proactive) 

συμπεριφορά συμπεριλαμβάνονται κίνητρα όπως (Krikštulytė & Korsakienė, 2017): 

1) O στόχος αύξησης κερδών και ανάπτυξης. 

2) Η μοναδικότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 

3) Οι ευκαιρίες στις ξένες αγορές. 

4) Η επίτευξη οικονομιών κλίμακας. 

5) Οι στόχοι των διαχειριστών της επιχείρησης. 

6) Οι φοροαπαλλαγές. 

Η παθητική (Reactive) συμπεριφορά περιλαμβάνει κίνητρα όπως:  

1) Η ανταγωνιστική πίεση. 

2) Η μικρή εγχώρια αγορά. 

3) Η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της εταιρείας που διαθέτει και δεν 

μπορεί να την εκμεταλλευτεί. 

4) Οι εποχιακές πωλήσεις. 

5) Οι συμβάσεις με διεθνείς συνεργάτες. 

6) Η διακύμανση της ζήτησης. 

Οι Albaum et al. (2005), συνδυάζοντας τις τέσσερις πτυχές, πρότειναν τη διάκριση των 

κινήτρων διεθνοποίησης όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.  

 

Πίνακας 4:  Κατατομή των Κινήτρων Διεθνοποίησης 

 Ενδογενή Εξωγενή 

Ενεργητική 

Συμπεριφορά 

1. Στάση διοίκησης 

2. Πλεονεκτήματα μάρκετινγκ 

3. Οικονομίες κλίμακας 

4. Μοναδικότητα του προϊόντος 

ή της υπηρεσίας 

1. Ευκαιρίες στο 

εξωτερικό 

2. Αλλαγή πρακτόρων 
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Πηγή: Albaum, Strandskov and Duerr 2005. International marketing and export management, 

5th ed. 

Στην έρευνα των Francioni et al. (2016) γίνεται διαχωρισμός σε τρεις διαφορετικές 

κατηγορίες παραγόντων που ενθαρρύνουν τις εξαγωγικές δραστηριότητες των ΜμΕ. 

Στην πρώτη κατηγορία, ως κίνητρα θεωρούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες (specific 

competences), δηλαδή εμπειρίες και γνώσεις που σχετίζονται με τις εξαγωγικές 

δραστηριότητες και τις ξένες αγορές. Για παράδειγμα, η γλωσσική συνάφεια που 

υπάρχει μεταξύ των διοικητικών στελεχών της ΜμΕ και των διεθνών πελατών τους, 

διευκολύνει την ταχύτερη διεθνοποίηση της επιχείρησης. Στη δεύτερη κατηγορία 

κατατάσσονται οι γνωστικοί παράγοντες (cognitive-related factors) των ιδιοκτητών και 

των διοικητικών στελεχών της ΜμΕ. Οι παράγοντες αυτοί εστιάζουν στην 

προσωπικότητα και τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά όπως είναι η στάση απέναντι στον 

κίνδυνο, η αντίληψη του κόστους, η αντίληψη των ωφελειών, η δέσμευση, η συνολική 

προσέγγιση απέναντι στις εξαγωγές και η στρατηγική αντίληψη για την παγκόσμια 

οικονομία (global mindset). Στην τρίτη κατηγορία συμπεριλαμβάνονται οι κοινωνικο-

δημογραφικοί παράγοντες που σχετίζονται με την προέλευση των μετόχων/ ιδιοκτητών 

/ διοικητικών στελεχών που είναι υπεύθυνοι για την παρουσία της ΜμΕ στις διεθνείς 

αγορές. Τονίζεται ότι η παρουσία ξένων μετόχων στη ΜμΕ επιδρά θετικά στην 

διευκόλυνση της διεθνοποίησής της.  

Τέλος, στη βιβλιογραφία που μελετήθηκε για την παρούσα εργασία αναφέρονται ως πιο 

σημαντικά κίνητρα εξαγωγικής επέκτασης των ΜμΕ, ανεξαρτήτου διάκρισης, τα 

παρακάτω: 

1. Υψηλότερα κέρδη και ανάπτυξη (Liargovas & Skandalis, 2008; Krikštulytė & 

Korsakienė, 2017) 

2. Πόροι χαμηλότερου κόστους (Liargovas & Skandalis, 2008; Nisar et al., 2012; 

Korsakiene et al., 2014; Krikštulytė & Korsakienė, 2017, Paul et al., 2017) 

Παθητική 

Συμπεριφορά 

1. Διαφοροποίηση 

επιχειρηματικών κινδύνων 

2. Εξομάλυνση πωλήσεων ενός 

εποχιακού προϊόντος 

3. Πλεονάζουσα παραγωγική 

ικανότητα 

1. Ανεπιθύμητες 

παραγγελίες 

2. Μικρή εγχώρια αγορά 

3. Σταθερή ή φθίνουσα 

εγχώρια αγορά 
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3. Ελκυστικότητα νέων αγορών (Liargovas & Skandalis, 2008; Krikštulytė & 

Korsakienė, 2017) 

4. Οικονομίες κλίμακας (Χατζηδημητρίου, 2003; Albaum et al., 2005; Leonidou et 

al., 2007; Αζαρία, 2010; Nisar et al., 2012; Krikštulytė & Korsakienė, 2017) 

5. Ανταγωνιστικές πιέσεις (Leonidou et al., 2007; Korsakiene et al., 2014) 

6. Λήψη τυχαίων παραγγελιών από το εξωτερικό (Leonidou, 1995; 

Χατζηδημητρίου, 2003; Albaum et al., 2005) 

7. Networks (Korsakiene et al., 2014) 

8. Ο διεθνής προσανατολισμός της εταιρείας και η στάση της διοίκησης 

(Χατζηδημητρίου, 2003; Bowen, 2019) 

9. Ο κορεσμός της τοπικής αγοράς (Χατζηδημητρίου, 2003; Nisar et al., 2012; Paul 

et al., 2017)  

 

3.1.2  Πλεονεκτήματα εξαγωγικής δραστηριότητας 

Η εξαγωγική δραστηριότητα μιας επιχείρησης για την προώθηση των προϊόντων της 

στις διεθνείς αγορές μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα όχι μόνο στην ίδια την 

επιχείρηση, αλλά και στο κράτος το οποίο έχει ως έδρα. Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές 

των ΜμΕ ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας καθώς βελτιώνουν το 

ισοζύγιο πληρωμών, μειώνουν το εμπορικό έλλειμμα και αυξάνουν το βιοτικό επίπεδό 

της (Al-Weshah et al., 2012; Freeman & Styles,2014). Επιπλέον, οι Griffin and Pustay 

(2015) επισημαίνουν ότι οι εξαγωγές συντελούν στην αύξηση του ποσοστού 

απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και αντίστοιχα στη μείωση του 

ποσοστού ανεργίας. Οι Alvarado et al. (2018), στην έρευνα που διεξήγαν σχετικά με 

την επιρροή των εξαγωγών στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών την Λατινικής 

Αμερικής, διαπίστωσαν ότι στις χώρες με υψηλό εισόδημα οι εξαγωγές παίζουν 

ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και συμβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό –σε σχέση με τις 

εγχώριες πωλήσεις – στην οικονομική τους ανάπτυξη. Οι McIntyre et al. (2018) 

τονίζουν ότι το άνοιγμα του εμπορίου, και ιδιαίτερα η ανάπτυξη των εξαγωγών, παρέχει 

στις μικρές χώρες την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που απορρέουν λόγω 

του μεγέθους τους. 

Οι ΜμΕ που έχουν επιλέξει να ασχοληθούν με τις διεθνείς επιχειρηματικές 

δραστηριότητες επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από τα πλεονεκτήματα που τους 

προσφέρουν. Αρχικά, o Leonidou (1995γ) αναφέρει ότι η επιχείρηση αυξάνει το 
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επίπεδο ευελιξίας της μέσω των εξαγωγών και επιτυγχάνει την είσοδό της στις ξένες 

αγορές γρήγορα, οδηγώντας σε αύξηση των εσόδων της. Επιλέγοντας το μονοπάτι των 

εξαγωγών, δεν είναι απαραίτητο για την επιχείρηση να προβεί σε νέες επενδύσεις ή να 

δεσμεύσει μεγάλα κεφάλαια, όπως θα έκανε εάν ίδρυε παραγωγικές εγκαταστάσεις 

στην ξένη χώρα. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι που αναλαμβάνει η 

εξαγωγική επιχείρηση, όταν δεν έχει επενδύσει σε παραγωγικές εγκαταστάσεις σε ξένη 

χώρα, είναι μικροί (Χατζηδημητρίου, 2003). Οι Griffin and Pustay (2015) επισημαίνουν 

ότι μέσω των εξαγωγών δίνεται στην επιχείρηση η δυνατότητα να αξιολογεί τις νέες 

συνθήκες, την κουλτούρα και τις τοπικές ιδιαιτερότητες και βάσει αυτών να κάνει τις 

κατάλληλες προσαρμογές στα προϊόντα της. Τέλος, μέσω των εξαγωγών η επιχείρηση 

έχει την ευκαιρία να προβεί σε έρευνες που αφορούν τη ανταγωνιστικότητα των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών της στην ξένη αγορά, πριν αποφασίσει την παραγωγική της 

επέκταση σε αυτή (Χατζηδημητρίου, 2003). 

 

1.1.3 Μειονεκτήματα εξαγωγικής δραστηριότητας 

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες, έχουν να αντιμετωπίσουν  

ορισμένες αρνητικές επιρροές που συνοδεύουν την απόφασή τους να επεκταθούν σε 

ξένες χώρες, οι οποίες πολλές φορές καταφέρνουν να τις αποθαρρύνουν και να τις 

απομακρύνουν από τον αρχικό τους στόχο. Ένα από τα μειονεκτήματα των εξαγωγών 

που αναφέρονται από τον Χατζηδημητρίου (2003) είναι ότι στις εξαγωγές 

συμπεριλαμβάνονται έξτρα κόστη για την επιχείρηση, τα οποία αφορούν την προώθηση 

και τη διακίνηση των προϊόντων της στην ξένη αγορά, συντελούν στην αύξηση της 

τιμής του προϊόντος και συνεπώς σε αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα 

τους σε σύγκριση με τα εγχώρια προϊόντα. Επιπλέον, δεν υπάρχει άμεση επαφή μεταξύ 

επιχείρησης και χώρας εξαγωγής, ιδιαίτερα στις έμμεσες εξαγωγές, γεγονός που μπορεί 

να οδηγήσει σε ελλιπή πληροφόρηση ως προς τον ανταγωνισμό στην ξένη αγορά. Η 

παροχή υποστήριξης προϊόντος μετά την ολοκλήρωση της πώλησης, για τα εξαγόμενα 

προϊόντα που το απαιτούν, είναι πιο δύσκολη και έχει σημαντικά υψηλότερο κόστος 

που η εταιρεία καλείται να το καλύψει. Επίσης, ένα ακόμη σημαντικό μειονέκτημα 

είναι η έλλειψη επαρκούς προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, κυρίως στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, έχοντας ως αποτέλεσμα ορισμένα επώνυμα ή υψηλής 

τεχνολογίας εισαγόμενα προϊόντα να χρησιμοποιούνται παράνομα. Επιπρόσθετα, οι 

Griffin and Pustay (2015) επισημαίνουν ότι ορισμένες εθνικές κυβερνήσεις θέτουν 
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φραγμούς στα εισαγόμενα προϊόντα θεσπίζοντας δασμολογικά και μη δασμολογικά 

εμπόδια, κάνοντας με αυτό τον τρόπο ευάλωτες τις επιχειρήσεις που θέλουν να 

ασκήσουν εξαγωγική δραστηριότητα στις συγκεκριμένες αγορές. 

Πιο συγκεκριμένα, οι Brouthers et al. (2009) αναφέρουν ότι οι ΜμΕ έχουν να 

αντιμετωπίσουν κάποιες επιπλέον αρνητικές επιρροές των μειονεκτημάτων που 

προέρχονται κυρίως από το μέγεθός τους και τον τρόπο διοίκησής τους. Αρχικά, θα 

πρέπει να εφαρμόζονται διαφορετικά στυλ διοίκησης, λειτουργίας και διεθνούς 

στρατηγικής από τα στελέχη τους, διότι δεν αποτελούν μικρότερες εκδόσεις των 

μεγάλων επιχειρήσεων. Επομένως, απαιτούνται περισσότερα εξειδικευμένα στελέχη, 

κάτι το οποίο συνεπάγεται με μεγαλύτερο κόστος για τις ΜμΕ. Επιπλέον, το μικρό τους 

μέγεθος τις καθιστά λιγότερο ανταγωνιστικές, σε σύγκριση πάντα με τις μεγάλες 

επιχειρήσεις, καθώς υπάρχει έλλειψη εμπειρίας και ικανοτήτων, και διαθέτουν μικρό 

μερίδιο αγοράς. Τέλος, οι ΜμΕ για να καταφέρουν να διεθνοποιηθούν χρειάζονται 

εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και σωστή διοίκησή τους, γεγονός που τις 

δυσκολεύει διότι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες για να το επιτύχουν.  

 

3.2  Ορισμός και ταξινόμηση εμποδίων εξαγωγικής επέκτασης  

Ο Leonidou (2004) ορίζει τα εμπόδια εξαγωγικής επέκτασης ως «όλους αυτούς του 

περιορισμούς που εμποδίζουν την ικανότητα της εταιρείας να ξεκινήσει, να αναπτύξει ή 

να διατηρήσει επιχειρηματικές δραστηριότητες σε υπερπόντιες αγορές». Τα εμπόδια αυτά 

οδηγούν συχνά στην αποτυχία διεξαγωγής διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

προκαλώντας οικονομικές απώλειες μαζί με αρνητικές στάσεις απέναντι στις διεθνείς 

δραστηριότητες τόσο στους ήδη ενεργούς όσο και στους επίδοξους εξαγωγείς 

(Leonidou, 1995α; Hajidimitriou & Azaria, 2004) και θεωρούνται ως προβλήματα μόνο 

στο επίπεδο που είναι σημαντικά και μη διαχειρίσιμα (Katsikeas and Morgan, 1994; Al-

Weshah et al., 2012). Ο Kahiya (2018) αναφέρει ότι τα εμπόδια εξαγωγών επηρεάζουν 

τις διεθνείς επιχειρήσεις με τους εξής τέσσερις τρόπους: (1) αποθαρρύνουν τους μη 

εξαγωγείς από τη διεθνοποίηση, (2) αναστέλλουν τη συνεχιζόμενη διεθνή επέκταση 

των ενεργών εξαγωγέων, (3) προκαλούν την αποδιεθνοποίηση, και (4) αποτρέπουν τους 

πρώην εξαγωγείς από την εκ νέου ενεργοποίηση στις διεθνείς αγορές. 

Οι μελέτες των εμποδίων εξαγωγικής επέκτασης των επιχειρήσεων έκαναν την 

εμφάνισή τους στα τέλη της δεκαετίας του 60 με αρχές του 70, επηρεασμένες εν μέρει 

από τα νεοσύστατα σώματα γνώσεων για το διεθνές εμπόριο και τις άμεσες ξένες 
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επενδύσεις (Kahiya, 2018) και προκειμένου να συγκεντρωθούν τα χαρακτηριστικά 

αυτών των εμποδίων, έχουν προταθεί διαφορετικές ταξινομητικές τεχνικές. Οι Al-

Weshah et al. (2012) αναφέρουν ότι μέρος της βιβλιογραφίας που αφορά τα εμπόδια 

εξαγωγικής επέκτασης τα διακρίνει σε αρχικά προβλήματα (initial problems) και 

προβλήματα κατά την εξαγωγική διαδικασία (ongoing problems). Πιο συγκεκριμένα, τα 

αρχικά προβλήματα σχετίζονται με την έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης της επιχείρησης 

στον τομέα των εξαγωγών, ενώ τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη διαδικασία 

των εξαγωγών συνδέονται με τη μεγαλύτερη συμμετοχή της επιχείρησης στις ξένες 

αγορές.  

Η ταξινόμηση των εμποδίων εξαγωγής πραγματοποιήθηκε επίσης από τον Leonidou 

(1995α), ο οποίος πραγματοποίησε μια ολοκληρωμένη ανάλυση 32 μελετών και 

ταξινόμησε 39 εμπόδια εξαγωγής σε εσωτερικά (internal) και εξωτερικά (external) 

εμπόδια. Τα εσωτερικά (internal) εμπόδια αναφέρονται ως τα εγγενή εμπόδια που 

προέρχονται από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και συνήθως συνδέονται με 

τους διαθέσιμους οργανωτικούς πόρους/δυνατότητες, την προσέγγιση του εξαγωγικού 

μάρκετινγκ (Leonidou, 1995α; Leonidou, 2004; Hajidimitriou & Azaria, 2004) και τη 

διαθεσιμότητα πληροφοριών για τις διεθνείς αγορές (Anil et al., 2016). Από την άλλη 

πλευρά, τα εξωτερικά εμπόδια είναι εκείνα τα οποία σχετίζονται με το εξωτερικό 

περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργεί η επιχείρηση (Leonidou,1995α; Al-Weshah et 

al., 2012), δηλαδή προέρχονται από την αβεβαιότητα των διεθνών αγορών, κυρίως 

λόγω των δραστηριοτήτων άλλων παραγόντων εντός της αγοράς, όπως είναι οι 

ανταγωνιστές, οι ξένες κυβερνήσεις, η προσφορά και η ζήτηση (Hajidimitriou & 

Azaria, 2004). Σύμφωνα με τον Leonidou (2004), τα εσωτερικά εμπόδια μπορούν να 

αναλυθούν περαιτέρω σε λειτουργικά, ενημερωτικά και εμπορικά, ενώ τα εξωτερικά 

εμπόδια μπορούν να διαχωριστούν σε διαδικαστικά, κυβερνητικά, καθηκόντων και 

περιβαλλοντικά. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ελέγξουν τα εσωτερικά εμπόδια, εν 

αντιθέσει με τα εξωτερικά, στα οποία δεν μπορούν να ασκήσουν κανένα έλεγχο 

(Hajidimitriou & Azaria, 2004; Al-Weshah et al., 2012), όπως για παράδειγμα, οι 

γραφειοκρατικές απαιτήσεις, τα υψηλά δασμολογικά και μη δασμολογικά εμπόδια και 

τα εμπόδια ανταγωνισμού (Anil et al., 2016).  

Ο Morgan (1997) στη μελέτη του διαχωρίζει τα εμπόδια εξαγωγικής επέκτασης σε δύο 

κατηγορίες. Στην πρώτη κατατάσσει τα εμπόδια που αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις 

από το να ασκούν εξαγωγικές δραστηριότητες και στη δεύτερη τα εμπόδια που 
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αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει εξαγωγικές δραστηριότητες. Μία 

άλλη ταξινόμηση των εμποδίων εξαγωγής είναι οι δασμολογικοί και μη δασμολογικοί 

φραγμοί. Τους δασμολογικούς φραγμούς αποτελούν οι φορολογικοί δασμοί που 

επιβάλλονται από ένα κράτος στις εισαγωγές ενώ οι μη δασμολογικοί φραγμοί είναι 

οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτικά μέτρα – εκτός των δασμών – που περιορίζουν τις 

εισαγωγές (Hajidimitriou & Azaria, 2004).  

Ένας ακόμη τρόπος διαχωρισμού των εξαγωγικών εμποδίων είναι η κατηγοριοποίησή 

τους σε εγχώριους περιορισμούς (domestic barriers) και σε περιορισμούς που 

προέρχονται από ξένες χώρες (foreign barriers). Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στα 

εμπόδια τα οποία δημιουργούνται μέσα στο εγχώριο περιβάλλον της εξαγωγικής 

επιχείρησης, ενώ η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει όλους τους περιορισμούς που 

υπάρχουν στις ξένες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η εξαγωγική επιχείρηση ή 

έχει ως στόχο να δραστηριοποιηθεί κάποια στιγμή στο μέλλον (Leonidou, 1995γ). 

Οι Paul et al. (2017) στην έρευνά τους, εκτός από τους τρόπους κατηγοριοποίησης που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, προσθέτουν κάποιες νέες κατηγορίες προκλήσεων οι οποίες 

ονομάζονται (1) προκλήσεις διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (Human resource 

management challenges) και (2) προκλήσεις εξαγωγικού μάρκετινγκ (Export marketing 

challenges). Ταυτόχρονα, ο Kahiya (2018) αναφέρει ότι οι λειτουργικοί τομείς μιας 

επιχείρησης, όπως για παράδειγμα η διανομή, η χρηματοδότηση, οι ανθρώπινοι πόροι, 

τα logistics, το μάρκετινγκ και η παραγωγή, αποτελούν την πιο σύγχρονη και την πιο 

κοινή προσέγγιση για την ταξινόμηση των εμποδίων που αφορούν τις εξαγωγές.  

Τέλος, τα εξαγωγικά εμπόδια μπορούν να αντιμετωπιστούν από την επιχείρηση σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης των εξαγωγών, από την προεξαγωγή 

και άλλα αρχικά στάδια έως εκτεταμένα επίπεδα διεθνούς συμμετοχής. Ωστόσο, η 

συνολική φύση αυτών των εμποδίων τείνει να διαφέρει συστηματικά από το ένα στάδιο 

στο άλλο (Leonidou & Katsikeas,1996; Al-Weshah et al., 2012).  

 

3.3  ΜμΕ και εμπόδια εξαγωγικής επέκτασης 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, η διεθνοποίηση βοηθά τις ΜμΕ να 

αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, ενώ χαρακτηρίζεται ως επιτακτική ανάγκη η 

συμμετοχή τους σε αυτή. Παρ’ όλα αυτά, ζούμε στη δυναμική εποχή όπου το διεθνές 

εμπόριο και η παγκοσμιοποίηση βρίσκονται στο προσκήνιο, με τις αναπτυσσόμενες 
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οικονομίες να εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τις ΜμΕ, καθώς λειτουργούν ως η 

κινητήρια δύναμη για την κοινωνική και οικονομική τους ανάπτυξη (Krikštulytė & 

Korsakienė, 2017; Chandra et al., 2020β). Έτσι οι ΜμΕ καλούνται να αντιμετωπίσουν 

πολλές προκλήσεις ενώ ανταγωνίζονται στο διεθνές περιβάλλον (Chandra et al., 

2020α). Ευρήματα της έρευνας των Katsikeas and Morgan (1994) δείχνουν ότι όλοι οι 

εξαγωγείς, ιδιαίτερα οι μικρότερες επιχειρήσεις και οι εξαγωγείς με λιγότερη εμπειρία, 

αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες στις εξαγωγικές τους δραστηριότητες. Οι ΜμΕ 

βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους ομολόγους τους σε 

ό,τι αφορά τις εξαγωγικές ευκαιρίες από την ελευθέρωση του εμπορίου και 

επηρεάζονται περισσότερο από τις προκλήσεις που κρύβονται πίσω από την 

διεθνοποίηση (Korsakiene, 2014; Revindo, 2017).  

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαρθρωτικές διαφορές μεταξύ ανεπτυγμένων και 

αναπτυσσόμενων χωρών, είναι πιθανό οι ΜμΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες να 

αντιμετωπίσουν διαφορετικές προκλήσεις από αυτές που αντιμετωπίζουν οι ομόλογές 

τους στον ανεπτυγμένο κόσμο (Al-Weshah et al., 2012; Chandra et al., 2020β). Οι ΜμΕ 

στις ανεπτυγμένες χώρες χρειάζονται λιγότερο χρόνο για να διεθνοποιηθούν, ενώ αυτές 

των αναπτυσσόμενων χωρών διαθέτουν περιορισμένους πόρους, δεν έχουν διεθνή 

προσανατολισμό, χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό αδρανοποίησης όσον αφορά τη 

λήψη αποφάσεων και στερούνται εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών δεσμών, 

κάνοντάς τες πιο ευάλωτες και αργές κατά τη διεθνοποίησή τους (Chandra et al., 

2020β). Ως εκ τούτου, όπως τόνισε και ο Leonidou (2004), η κατανόηση του πεδίου και 

της σημασίας των διαφορετικών εμποδίων μπορεί να επιτευχθεί με έρευνες εκτός του 

χώρου των ανεπτυγμένων χωρών. Πολλοί ερευνητές επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό 

των κύριων εμποδίων εξαγωγικής επέκτασης των ΜμΕ τα οποία παρουσιάζονται στους 

παρακάτω πίνακες. 

Πίνακας 5: Παρουσίαση των σημαντικότερων ενδογενών εμποδίων εξαγωγικής 

επέκτασης των ΜμΕ 

Ενδογενή Εμπόδια Μελέτες 

1. Έλλειψη πληροφόρησης/ δεδομένων για 

τις ξένες αγορές 

Katsikeas & Morgan (1994), Al-Weshah 

et al. (2012), Korsakiene (2014), 

Krikstulyte & Korsakiene (2016), Paul et 

al. (2017), Chandra et al. (2020α) 

2. Δυσκολία χρηματοδότησης Al-Weshah et al. (2012), Korsakiene 
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(2014), Cardoza et al. (2016), Chandra et 

al. (2020α), Chandra et al. (2020β) 

3. Υψηλά κόστη μεταφοράς και ασφάλειας 

προϊόντων 

Liargovas & Skandalis (2008), Al-Weshah 

et al. (2012), Chandra et al. (2020α) 

4. Έλλειψη νέων τεχνολογιών 
Al-Weshah et al. (2012), Chandra et al. 

(2020β) 

5. Έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού για 

τις εξαγωγές 

Katsikeas & Morgan (1994), Al-Weshah 

et al. (2012), Paul et al. (2017), Kahiya 

(2018), Chandra et al. (2020α), Chandra et 

al. (2020β) 

6. Μειωμένη διαχειριστική ικανότητα  

Al-Weshah et al. (2012), Korsakiene 

(2014), Chandra et al. (2020α), Chandra et 

al. (2020β) 

7. Έλλειψη γνώσεων μάρκετινγκ 
Al-Weshah et al. (2012), Korsakiene 

(2014), Chandra et al. (2020α) 

8. Επίτευξη ποιότητας/προτύπων των 

προϊόντων εξαγωγής 

Al-Weshah et al. (2012), Korsakiene 

(2014), Chandra et al. (2020β) 

9. Δυσκολία να έρθουν σε επαφή με πελάτες Al-Weshah et al. (2012), Paul et al. (2017) 

10. Δυσκολία επιλογής αξιόπιστου διανομέα 
Liargovas & Skandalis (2008), Paul et al. 

(2017), Kahiya (2018) 

11. Έλλειψη εμπειρίας στις εξαγωγές Paul et al. (2017), Chandra et al. (2020α) 

12. Δυσκολία προετοιμασίας εγγράφων 

εξαγωγής 
Kahiya (2018) 

 

Πίνακας 6: Παρουσίαση των σημαντικότερων εξωγενών εμποδίων εξαγωγικής 

επέκτασης των ΜμΕ 

Εξωγενή εμπόδια Μελέτες 

1. Πολιτική αστάθεια της χώρας 

εξαγωγής 

Al-Weshah et al. (2012), Krikstulyte & 

Korsakiene (2016), Paul et al. (2017) 

2. Πολύπλοκη γραφειοκρατία και 

κρατικοί κανονισμοί  

Al-Weshah et al. (2012), Korsakiene (2014), 

Paul et al. (2017), Chandra et al. (2020α), 

Chandra et al. (2020β) 

3. Υψηλά δασμολογικά και μη 

δασμολογικά εμπόδια  
Al-Weshah et al. (2012), Kahiya (2018) 

4. Μεγάλος ανταγωνισμός στις χώρες 

εξαγωγής 

Liargovas & Skandalis (2008), Al-Weshah et 

al. (2012), Korsakiene (2014), Kahiya (2018) 
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Chandra et al. (2020α) 

5. Γλωσσικές διαφορές 
Al-Weshah et al. (2012), Korsakiene (2014), 

Chandra et al. (2020β) 

6. Κουλτούρα 
Al-Weshah et al. (2012), Kahiya (2018), 

Chandra et al. (2020α) 

7. Έλλειψη κινήτρων από την 

κυβέρνηση της χώρας προέλευσης 

Liargovas & Skandalis (2008), Al-Weshah et 

al. (2012), Krikstulyte & Korsakiene (2016), 

Cardoza et al. (2016), Kahiya (2018), Chandra 

et al. (2020α) 

8. Ξένοι νομισματικοί περιορισμοί 
Liargovas & Skandalis (2008), Paul et al. 

(2017), Kahiya (2018) 

9. Δυσκολίες / ακυρώσεις στη συλλογή 

των πληρωμών από τις εξαγωγές 

Revido (2017), Kahiya (2018), Chandra et al. 

(2020β) 

 

Υπάρχει γενική συμφωνία ότι τα εσωτερικά χαρακτηριστικά ενεργούν ως οι 

μεγαλύτεροι περιορισμοί στη διαμόρφωση της εξαγωγικής στρατηγικής των μικρών 

επιχειρήσεων παρά των μεγαλύτερων επιχειρήσεων (Hajidimitriou & Azaria, 2004). Oι 

διάφορες εθνικές αγορές ενδέχεται να επηρεάσουν με διαφορετικό τρόπο τις αντιλήψεις 

της επιχείρησης σχετικά με τα εμπόδια εξαγωγικής επέκτασης (Katsikeas & Morgan, 

1994). Ωστόσο, είναι ζωτικής σημασίας για τις ΜμΕ να είναι πολύ προσεκτικές 

απέναντι στα εμπόδια και να ανταποκρίνονται άμεσα σε αυτά σχεδιάζοντας τις 

κατάλληλες στρατηγικές και λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισής τους, 

προκειμένου να γίνει ομαλά η μετάβαση της επιχείρησης από εγχώρια σε διεθνή 

επιχείρηση (Chandra et al., 2020β).  

 

3.4  Σύνοψη 

Οι εξαγωγές αποτελούν την πλέον συνήθη επιλογή επέκτασης των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων των ΜμΕ και συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους 

στις διεθνείς αγορές. Τα κίνητρα που ωθούν τις ΜμΕ να στραφούν στον τομέα των 

εξαγωγών διαχωρίζονται σε ενδογενή (internal) και εξωγενή (external), τα οποία 

σχετίζονται με τις επιδράσεις από το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των 

επιχειρήσεων αντίστοιχα. Άλλη μία γνωστή μορφή ταξινόμησης κινήτρων εξαγωγής 

είναι σε επιθετικά και αμυντικά τα οποία αφορούν την εξαγωγική συμπεριφορά της 

επιχείρησης, εάν είναι δηλαδή ενεργητική ή παθητική αντίστοιχα.  
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Συνδυάζοντας τα ενδογενή και εξωγενή κίνητρα με την ενεργητική και παθητική 

εξαγωγική συμπεριφορά αναπτύχθηκε στη συνέχεια, το μοντέλο κατανομής των 

κινήτρων διεθνοποίησης από τους Albaum et al. (2005). Οι τέσσερις ομάδες κινήτρων 

του Dunning (1994) σχετίζονται με τους πόρους, την αγορά, τη στρατηγική και την 

αποτελεσματικότητα, ενώ οι τρεις κατηγορίες κινήτρων των Francioni et al. (2006) 

αφορούν συγκεκριμένες ικανότητες της επιχείρησης, τους γνωστικούς και κοινωνικο-

δημογραφικούς παράγοντες.  

Η διεθνοποίηση προσδίδει πλεονεκτήματα στις ίδιες τις ΜμΕ, όπως είναι η αύξηση της 

ευελιξίας και των οικονομικών απολαβών τους, αλλά και στην ίδια χώρα προέλευσής 

τους καθώς συμβάλλει στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξή της και στη μείωση του 

ποσοστού ανεργίας. Ταυτόχρονα όμως οι εξαγωγές προσδίδουν μειονεκτήματα που 

μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την επιχείρηση, τα οποία σχετίζονται κυρίως με 

κάποια επιπλέον κόστη που αναγκάζεται να επωμιστεί και μαζί με αυτά αναλαμβάνει 

και τον κίνδυνο της αποτυχίας.  

Τα εμπόδια στις εξαγωγές πλήττουν όχι μόνο τους δυνητικούς εξαγωγείς, αλλά και τις 

επιχειρήσεις που ήδη εξάγουν. Ένας από τους πιο συχνούς τρόπους ταξινόμησης των 

εμποδίων εξαγωγικής επέκτασης τα διαχωρίζει σε ενδογενή και εξωγενή. Άλλες 

κατηγορίες ταξινόμησης είναι τα αρχικά και τα κατά τη διαδικασία προβλήματα, οι 

δασμολογικοί και οι μη δασμολογικοί φραγμοί, οι εγχώριοι και οι προερχόμενοι από 

ξένες χώρες περιορισμοί. Τα κύρια εμπόδια της βιβλιογραφίας αποτελούν η έλλειψη 

πληροφόρησης για τις ξένες αγορές, η δυσκολία χρηματοδότησης, η μη ύπαρξη 

καταρτισμένου προσωπικού για τις εξαγωγές και η έλλειψη κινήτρων από την 

κυβέρνηση της χώρας προέλευσης.  

Τέλος, οι ΜμΕ βρίσκονται σε μειονεκτική θέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις όσο αφορά 

την αντιμετώπιση των εμποδίων διεθνοποίησης. Οι ΜμΕ των αναπτυσσόμενων χωρών 

αντιμετωπίζουν διαφορετικές και ίσως πιο δύσκολες προκλήσεις από αυτές των 

ομολόγων τους στον ανεπτυγμένο κόσμο, με αποτέλεσμα να απαιτείται περισσότερος 

χρόνος για να μπορέσουν να διεθνοποιηθούν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4  

Η  4Η  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  ΩΣ  ΣΥΓΧΡΟΝΗ  

ΠΡΟΚΛΗΣΗ  ΤΩΝ  ΜμΕ  

 

4.1 Έννοια και η Προέλευση της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης  

Στα τέλη του 18ου αιώνα, έγινε η έναρξη της 1η Βιομηχανικής Επανάστασης με την 

εκβιομηχάνιση της παραγωγής μέσω της ατμοκίνησης και αντικατάστασης της μυϊκής 

δύναμης, η οποία συντέλεσε στη μεγαλύτερη αύξηση της οικονομικής 

παραγωγικότητας. Με την ανάπτυξη των βιομηχανικών εθνών γύρω στο 1870, 

καθορίστηκε η 2η Βιομηχανική επανάσταση με την εισαγωγή της μαζικής παραγωγής 

με τη βοήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας και του καταμερισμού της εργασίας. Από τα 

μέσα της δεκαετίας του ’70 και μετά βρίσκεται σε εξέλιξη η 3η Βιομηχανική 

Επανάσταση, η οποία αναφέρεται στη συνεχή ανάπτυξη της δύναμης του ανθρώπινου 

εγκεφάλου και την ολοένα αυξανόμενη εφαρμογή της Πληροφορικής στις βιομηχανικά 

ανεπτυγμένες κοινωνίες αλλά και στις χώρες του τρίτου κόσμου (Φωτάκης & Σελίμης, 

2018; Matt et al., 2020; Matt & Rauch, 2020). Τον Νοέμβριο του 2011 η γερμανική 

ομάδα επιστημόνων Acatech (Deutsche Akademie der Technikwissenschaften) 

παρουσίασε για πρώτη φορά τον όρο “Industrie 4.0” κατά τη διάρκεια της Έκθεσης του 

Ανόβερου, συμβολίζοντας την έναρξη της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Matt & 

Rauch, 2020) και οδηγώντας τα τελευταία χρόνια σε ριζική αλλαγή του βιομηχανικού 

περιβάλλοντος λόγω της εισαγωγής εννοιών και τεχνολογιών που βασίζονται σε αυτή 

(Matt et al., 2020). Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση (Industry 4.0) αποτελεί το επόμενο 

βήμα εξέλιξης της βιομηχανικής παραγωγής, μια υψηλής τεχνολογίας στρατηγική και 

ταυτόχρονα ένα πολιτικό πλαίσιο, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση και την καινοτομία 

της παραγωγικής ικανότητας των επιχειρήσεων, πιέζοντας για την υιοθέτηση 

αναδυόμενων τεχνολογιών (Chiarvesio & Romanello, 2018) μέσω των οποίων 

άνθρωποι, μηχανές και προϊόντα συνδέονται άμεσα μεταξύ τους και με το περιβάλλον 

τους (Plattform Industrie 4.0, 2020). 
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Εικόνα 1:  Οι τέσσερις Βιομηχανικές Επαναστάσεις 

Πηγή: SME 4.0: The Role of Small- and Medium-Sized Enterprises in the Digital 

Transformation, Matt & Rauch (2020) 

 

Ο πυρήνας της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης αποτελείται από τη καθιέρωση ευφυών 

προϊόντων (Kamble et al., 2018) μέσω αλλαγών στα μέσα παραγωγής, προώθησης και 

κατανάλωσης αυτών, που οφείλονται κυρίως στις αλματώδεις τεχνολογικές εξελίξεις 

στους τομείς της ψηφιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης (Φωτάκης & Σελίμης, 

2018). Επομένως, απαιτείται ο συνδυασμός παραγωγής, τεχνολογίας πληροφοριών και 

διαδικτύου με τις βασικές βιομηχανικές διαδικασίες (Matt & Rauch, 2018). Με αυτό 

τον τρόπο, η Γερμανία άνοιξε το δρόμο προς την αυτοματοποίηση και ενσωμάτωση των 

υπηρεσιών και της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT – Information 

and Communications Technology) στη βιομηχανική παραγωγή, στέφοντας τον εαυτό 

της ως κύριο παράγοντα ανάπτυξης νέων ψηφιακών τεχνολογιών που εφαρμόζονται 

στην Ευρωπαϊκή βιομηχανία (Chiarvesio & Romanello, 2018). 

 

4.2  Το όραμα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης:  Οι κύριοι πυλώνες  

Η κρίσιμη πτυχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης είναι τα ευφυή δίκτυα που 

βασίζονται στο CPS (Cyber-physical System) που ορίζεται από τους Kamble et al. 

(2018) ως «ο συνδυασμός του φυσικού και του ψηφιακού κόσμου δημιουργώντας 

παγκόσμια δίκτυα για τις επιχειρήσει, που ενσωματώνουν την τεχνολογία, τα συστήματα 

αποθήκευσης και τις εγκαταστάσεις παραγωγής τους». Επομένως το CPS μπορεί να 

χαρακτηριστεί γενικά ως φυσικά και μηχανικά συστήματα των οποίων οι λειτουργίες 

παρακολουθούνται, ελέγχονται, συντονίζονται και ενσωματώνονται από έναν πυρήνα 
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υπολογιστών και επικοινωνιών (Matt and Rauch, 2020). Μέσω της ένταξης του CPS οι 

εταιρείες μπορούν να προσφέρουν νέα “έξυπνα και συνδεμένα” προϊόντα (Chiarvesio & 

Romanello, 2018) και ταυτόχρονα παρέχεται αυξημένη παραγωγικότητα και 

αποδοτικότητα μεταξύ των οργανισμών (Kamble et al., 2018). 

Σύμφωνα με τους Rüßmann et al. (2015) από την Boston Consulting Group, υπάρχουν 

«Εννέα Πυλώνες Τεχνολογικής Προόδου» που οδηγούν προς τη βιομηχανική 

αναγέννηση: 

1. Μεγάλα Δεδομένα και Ανάλυση Δεδομένων (Big Data and Analytics) 

2. Αυτόνομα και Συνεργατικά Ρομπότ (Autonomous and Collaborative Robots) 

3. Προσομοίωση (Simulation) 

4. Οριζόντια και Κάθετη Ολοκλήρωση Συστήματος (Horizontal and Vertical 

System Integration) 

5. Διαδίκτυο των Πραγμάτων (The Industrial Internet of Things – IoT) 

6. Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (Cybersecurity)  

7. Υπολογιστικό Νέφος (Cloud Computing) 

8. Προσθετική Κατασκευή (Additive Manufacturing) 

9. Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality) 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι εννέα πυλώνες της τεχνολογικής προόδου. 

 

4.2.1  Μεγάλα Δεδομένα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων  

Τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) είναι ένας νέος όρος που προήλθε από την ανάγκη 

των μεγάλων εταιρειών, όπως το Yahoo, το Google και το Facebook, να συλλέξουν, να 

αναλύσουν και να αξιολογήσουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων που αποκτήθηκαν 

μέσων πολλών πηγών (Rüßmann et al., 2015; Yaqoob et al., 2016). Η έννοια των 

μεγάλων δεδομένων ισχύει για μεγάλα, διαφορετικά και πολύπλοκα σύνολα δεδομένων 

που επηρεάζουν τη λήψη οργανωτικών αποφάσεων μιας επιχείρησης όσον αφορά τη 

στρατηγική που πρόκειται να ακολουθήσει (Erboz, 2017). Η διαδικασία της ανάλυσης 

μεγάλων δεδομένων (Data Analytics) παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις 

των πελατών, τους αλγόριθμους σε περίπτωση συσχετίσεων, τάσεων και άλλων 

πληροφοριών. Τα Analytics θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους τομείς 

όπως η πρόβλεψη σφαλμάτων για τη μείωση της πιθανότητας σφάλματος (Ji & Wang, 

2017), δίνοντας σύμφωνα με την Erboz (2017) ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην 
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επιχείρηση το οποίο θα μπορούσε να ωφελήσει τις λειτουργίες της, τη στρατηγική 

μάρκετινγκ που θα επιλέξει να ακολουθήσει, την εμπειρία των πελατών της και πολλά 

άλλα. 

 

4.2.2  Αυτόνομα και Συνεργατικά Ρομπότ  

Τα αυτόνομα και συνεργατικά ρομπότ (Autonomous and Collaborative Robots) 

χρησιμοποιούνται στις μεταποιητικές βιομηχανίες για την επίλυση πολύπλοκων 

εργασιών που δεν μπορούν να επιλυθούν εύκολα από έναν άνθρωπο. Είναι σημαντικό 

να σημειωθεί εδώ, ωστόσο, ότι είναι απαραίτητα όχι μόνο για την αντικατάσταση 

μεμονωμένων εργασιών με μηχανήματα και για την αύξηση της αποτελεσματικότητας, 

αλλά και από τη σκοπιά των βιομηχανικών εφαρμογών, όσον αφορά τη μετατροπή 

ολόκληρων επιχειρήσεων σε “έξυπνα εργοστάσια” μέσω του συνδυασμού αρκετών 

έξυπνων μηχανών (Hitachi, 2019). 

Σήμερα τα ρομπότ υπερβαίνουν τα όριά τους καθώς γίνονται ευέλικτα και πιο έξυπνα 

και αποτελούν, ως μέρος της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, την κινητήρια δύναμη 

του αυτοματισμού, κάτι που δεν ήταν ποτέ άλλοτε (Galin and Meshcheyakov, 2019). Η 

χρήση όλο και περισσότερων βιομηχανικών ρομπότ στα εργοστάσια επιταχύνεται με 

την 4η Βιομηχανική Επανάσταση, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιηθούν σε διάφορους τομείς όπως η παραγωγή, ο εφοδιασμός και οι 

δραστηριότητες διανομής (Erboz, 2017), ελέγχοντάς τα εξ αποστάσεως χάρη σε ένα 

συνεργατικό σύστημα ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, στο οποίο ο χειριστής και το 

ρομπότ συνεργάζονται σε ένα μόνο εργασιακό περιβάλλον (Galin and Meshcheyakov, 

2019). 

 

4.2.3  Προσομοίωση  

Η προσομοίωση (Simulation) αντικατοπτρίζει ένα πραγματικό φυσικό φαινόμενο σε 

υπολογιστές με εικονικά μοντέλα με τα οποία μπορούν να δοκιμαστούν με ασφάλεια 

και με σημαντικά μικρότερο κόστος τυχόν αλλαγές στα συστήματα (Gunal, 2019). Τα 

εργαλεία προσομοίωσης κατέχουν υποστηρικτικό ρόλο σε δραστηριότητες που 

σχετίζονται με την παραγωγή, προωθώντας ένα βιώσιμο περιβάλλον παραγωγής. Σε 

όλο και πιο ανταγωνιστικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα, η προσομοίωση επιτρέπει την 

αποτελεσματική διαχείριση της παραγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης, 

δίνοντάς τη δυνατότητα προσαρμογής της σε πολύπλοκα συστήματα, σχεδιάζοντας τις 
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λειτουργίες παραγωγής βάσει των πληροφοριών και των ακριβών εκτιμήσεων που 

αφορούν το εκάστοτε παραγωγικό σύστημα χρησιμοποιώντας εικονικά μοντέλα (Erboz, 

2017).  

 

4.2.4  Οριζόντια και Κάθετη Ολοκλήρωση Συστήματος  

Η οριζόντια ολοκλήρωση συστημάτων (horizontal system integration) της 

βιομηχανικής παραγωγής επιτρέπει στα συστήματα παραγωγής να μπορούν να 

οργανώνονται αυτόματα σε πραγματικό χρόνο, από τη στιγμή λήψης της παραγγελίας 

μέχρι τον εξωτερικό εφοδιασμό (Φωτάκης & Σελίμης, 2018), δηλαδή αναφέρεται σε 

καλά ενσωματωμένες διαδικασίες στο στάδιο της παραγωγής (Schuldenfrei, 2019). Η 

κάθετη ολοκλήρωση συστημάτων (vertical system integration) αφορά τα ευέλικτα και 

αναδιαρθρώσιμα συστήματα στο εσωτερικό του εργοστασίου και τον βαθμό στον οποίο 

είναι πλήρως ενσωματωμένα μεταξύ τους για την επίτευξη ευελιξίας (Erboz, 2017), 

δηλαδή η παραγωγή συντονίζεται στενά με τις επιχειρηματικές διαδικασίες υψηλότερου 

επιπέδου όπως είναι οι προμήθειες και ο ποιοτικός έλεγχος (Schuldenfrei, 2019).  

 

4.2.5  Διαδίκτυο των Πραγμάτων  

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (The Industrial Internet of Things – IoT) μας παρέχει τη 

δυνατότητα επικοινωνίας με φυσικά αντικείμενα. Η επικοινωνία φυσικών αντικειμένων 

σε πραγματικό χρόνο μπορεί με τη σειρά της να αξιοποιηθεί για την παρακολούθηση 

διαφόρων προϊόντων, της κατάστασης των συστημάτων σε πραγματικό χρόνο και για 

να διευκολύνει την αποκέντρωση της λήψης αποφάσεων (Moeuf et al., 2018). Σύμφωνα 

με τους Φωτάκη και Σελίμη (2018), το Διαδίκτυο των Πραγμάτων παραπέμπουν σε 

συστήματα πληροφορικής τα οποία είναι συνδεδεμένα με όλα τα υποσυστήματα, τις 

διαδικασίες και τα δίκτυα προμηθευτών και πελατών, που επικοινωνούν και 

συνεργάζονται τόσο μεταξύ τους όσο και με τους ανθρώπους, χρησιμοποιώντας 

ενσωματωμένους αισθητήρες για τη συλλογή δεδομένων. Με τη συλλογή δεδομένων, οι 

υπολογιστές ή οι συσκευές υψηλότερου επιπέδου λαμβάνουν την απόφαση σχετικά με 

τις λειτουργίες καθιστώντας τις επιχειρησιακές δραστηριότητες πιο ευέλικτες και 

ενοποιημένες (Erboz, 2017). Σύμφωνα με τους Φωτάκη & Σελίμη (2018), ως το τέλος 

του 2020 αναμένεται να συνδεθούν με το διαδίκτυο 30 δισεκατομμύρια διαφόρων ειδών 

συσκευές.  
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4.2.6  Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο  

Η εξασφάλιση μεγάλου αριθμού καναλιών επικοινωνίας χωρίς μείωση της απόδοσης 

των δικτύων είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ανάπτυξης στρατηγικών 

της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Moeuf et al., 2018). Η ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο (Cybersecurity) είναι ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, το οποίο θα μπορούσε 

να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον λόγω των επιβλαβών 

προθέσεων των εγκληματιών του κυβερνοχώρου (Erboz, 2017). Καθώς μέσω του 

Διαδικτύου των Πραγμάτων και του Υπολογιστικού Νέφους συνδέονται αμέτρητα 

συστήματα και ανταλλάσσουν δεδομένα, είναι επιτακτική η ανάγκη για λήψη 

προληπτικών λύσεων και σχεδιασμού συστημάτων άμυνας για τη διασφάλιση του 

απόρρητου των δεδομένων (Thames & Schaefer, 2017), ενώ ταυτόχρονα επιβάλλεται η 

εκπαίδευση των εργαζομένων ενάντια στις επιθέσεις αυτές (Erboz, 2017). 

 

4.2.7  Υπολογιστικό Νέφος  

Το Υπολογιστικό Νέφος (Cloud Computing) αποτελεί ένα τρόπο εικονικοποίησης 

(virtualizing) των πόρων και υπηρεσιών της επιχείρησης, καθώς διαθέτει 

υπολογιστικούς πόρους μέσω διαδικτύου, όπως για παράδειγμα μέσω servers ή 

εφαρμογών, από τα κεντρικά συστήματα που βρίσκονται μακριά από τον τελικό 

χρήστη, προσφέροντας δυνατότητες αποθήκευσης και επεξεργασίας σε ένα εικονικό 

σύστημα εξυπηρετώντας ταυτόχρονα πολλούς χρήστες (Erboz, 2017; Moeuf et al., 

2018). Η επικοινωνία και η ανταλλαγή πληροφοριών μπορούν να επεκταθούν εύκολα 

με τη χρήση του Υπολογιστικού Νέφους σε πολλά συστήματα και δίκτυα σε 

πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα και οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες 

παντού, όλη την ώρα και από οποιοδήποτε τερματικό σταθμό (Thames & Schaefer, 

2017). 

 

4.2.8  Προσθετική Κατασκευή   

Η Προσθετική Κατασκευή (Additive Manufacturing), που επίσης ορίζεται και ως 3D 

Εκτύπωση (3D Printing), αναφέρεται στην παραγωγή προσαρμοσμένων προϊόντων με 

προηγμένα χαρακτηριστικά (νέα υλικά, σχήματα) (Dilberoglou et al., 2017) 

αποτελώντας τον πλέον συνήθη τρόπο παραγωγής μικρών παρτίδων (Erboz, 2017). Η 
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μείωση του χρόνου παράδοσης και του όγκου αποθέματος, όπως και η αύξηση της 

μαζικής παραγωγής προσαρμοσμένων προϊόντων αποτελούν τα πλεονεκτήματα που 

προσδίδει η εφαρμογή της Προσθετικής Κατασκευής στην επιχείρηση, οδηγώντας σε 

αύξηση της ευελιξίας της (Rüßmann et al., 2015).  

 

4.2.9  Επαυξημένη  Πραγματικότητα  

Ως Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality) ορίζεται η διαδραστική 

τεχνολογία που επιτρέπει την άμεση ή έμμεση θέαση ενός πραγματικού περιβάλλοντος 

επαυξημένο με ψηφιακές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα ήχους, κείμενο και βίντεο. 

Οι τρέχουσες εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας παρέχουν μεγάλες 

δυνατότητες βελτίωσης της εμπειρίας των χρηστών όσον αφορά τις εφαρμογές στις 

οποίες καλούνται να έχουν πρόσβαση και να αλληλεπιδρούν με πληροφορίες που έχουν 

άμεση σχέση με το περιβάλλον τους (Paelke, 2014). Επιπλέον, σύμφωνα με την Erboz 

(2017), βελτιώνεται η αλληλεπίδραση ανθρώπου-μηχανής, δίνοντας τη δυνατότητα 

εφαρμογής απομακρυσμένου ελέγχου σε εργασίες συντήρησης και της οπτικής 

επιθεώρησης του ανθρώπου. Μέσω της χρήσης αισθητήρων κίνησης μπορεί να δοθεί ο 

έλεγχος των κινήσεων των χρηστών για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών. 

 

4.3  Έξυπνο Εργοστάσιο   

Την κύρια ουσία της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης αποτελεί η έμφασή της στην 

ψηφιακή παραγωγή, γνωστή ως «έξυπνο εργοστάσιο» (Smart Factory) (Kamble et al., 

2018), το οποίο χαρακτηρίζεται από ένα έξυπνο σύστημα παραγωγής που ενσωματώνει 

τη διαδικασία της επικοινωνίας, των υπολογισμών και του ελέγχου για την κάλυψη των 

βιομηχανικών απαιτήσεων (Chen et al., 2018). Τα συστήματα CPS χαρακτηρίζονται ως 

το δομικό στοιχείο του έξυπνου εργοστασίου (Matt et al., 2020), επιτρέποντας την 

αλληλεπίδραση ανθρώπινων πόρων ή/και μηχανών, καθώς και την αποκεντρωμένη 

παραγωγή μέσω του εικονικού αντικατοπτρισμού του πραγματικού περιβάλλοντος 

παραγωγής, ο οποίος αναλύεται συνεχώς και ενημερώνεται με πληροφορίες σε 

πραγματικό χρόνο (Φωτάκης & Σελίμης, 2018; Matt et al., 2020). Ο μετασχηματισμός 

της βιομηχανικής παραγωγής για την μετατροπή σε «έξυπνο εργοστάσιο» 

χαρακτηρίζεται από (Erboz 2017; Φωτάκης & Σελίμης, 2018): 

 την οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση των συστημάτων, και  
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 την ψηφιοποίηση σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από το σχεδιασμό και την 

εισερχόμενη υλικοτεχνική υποστήριξη της παραγωγής έως το μάρκετινγκ, τον 

εφοδιασμό και τις μετά την πώληση υπηρεσίες. 

Στα έξυπνα εργοστάσια οι μηχανές επικοινωνούν μεταξύ τους και συγχρονίζουν τις 

διαδικασίες. Ένα μηχάνημα μπορεί να ενημερώσει άλλα μηχανήματα για την 

κατάσταση της εργασίας που εκτελεί, δίνοντάς τους τη δυνατότητα στη συνέχεια να 

ρυθμιστούν αυτόματα για τις επερχόμενες εργασίες ή να κάνουν εναλλαγή θέσεων 

εργασίας. Επομένως, ο προγραμματισμός του εργοστασίου πραγματοποιείται από 

συνδεδεμένα και έξυπνα μηχανήματα προγραμματισμένα με ενσωματωμένους 

αλγόριθμους (Gunal, 2019). Ο Hozdić (2015) χαρακτηρίζει το έξυπνο εργοστάσιο ως 

μία παραγωγική λύση που παρέχει ευέλικτες και προσαρμοστικές διαδικασίες 

παραγωγής, συμβάλλοντας στην επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν σε μια 

βιομηχανική εγκατάσταση με δυναμικές και ταχέως μεταβαλλόμενες οριακές συνθήκες, 

μέσα σε έναν κόσμο αυξανόμενης πολυπλοκότητας. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις 

έχουν κάνει το επόμενο βήμα, δεδομένου ότι έχουν επενδύσει σημαντικούς πόρους 

στην τεχνολογική καινοτομία και εξελίσσονται σε έξυπνα εργοστάσια (Chiarvesio and 

Romanello, 2018). Αυτό συνεπάγεται αυξημένη διαφάνεια στις δραστηριότητες 

λειτουργίας και στην αλυσίδα εφοδιασμού των επιχειρήσεων, με πιο ελεγχόμενες και 

ολοκληρωμένες διαδικασίες παραγωγής, λειτουργώντας με βάση ένα σενάριο 

προοδευτικά κατανεμημένων και έξυπνων διαδικασιών (Bettiol et al., 2020).  

 

4.4  Ψηφιακή και Τεχνολογική Ωριμότητα ΜμΕ 

Στο πλαίσιο κατασκευής των έξυπνων εργοστασίων, το οποίο αποτελεί τον πυρήνα της 

4ης Βιομηχανικής επανάστασης, κρίνεται απαραίτητη η ψηφιοποίηση των ΜμΕ. Οι 

Stentoft et al. (2019), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ΜμΕ, διαπίστωσαν ότι υπάρχει 

έλλειψη εμπειρικής και θεμελιωμένης έρευνας για την εφαρμογή των τεχνολογιών της 

4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, χαρακτηρίζοντας ως απαραίτητη τη συνεχή μελέτη και 

αξιολόγηση αυτών των τεχνολογιών, επειδή οι ΜμΕ αντιπροσωπεύουν μία σημαντική 

ομάδα-στόχο για ψηφιοποίηση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελούν τον 

μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων παγκοσμίως, λειτουργούν με λιγότερους πόρους και 

είναι συνήθως λιγότερο γραφειοκρατικές έχοντας μεγαλύτερα κίνητρα για να επιτύχουν 

την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, σε σύγκριση 

πάντα με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις (Schröder, 2016; Stentoft et al., 2019).  



37 

Σύμφωνα με τους Rauch et al. (2020), οι κύριες απαιτήσεις της 4ης Βιομηχανικής 

Επανάστασης για τις ΜμΕ είναι οι ανάγκες για: 

1. οικονομικούς πόρους, 

2. προηγμένες τεχνολογίες παραγωγής, 

3. βιομηχανικά πρότυπα,  

4. αφομοίωσή της έννοιας της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης στην οργανωτική 

κουλτούρα, 

5. ανάπτυξη και συμμετοχή υπαλλήλων σε αλλαγές που σχετίζονται με την 4η 

Βιομηχανική Επανάσταση,  

6. συμμαχίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα,  

7. συνεργασία με πελάτες και προμηθευτές.  

Ο ΣΕΒ (2019) σε συνεργασία με την Deloitte μελέτησαν την ψηφιακή και τεχνολογική 

ωριμότητα της οικονομίας και των επιχειρήσεων της Ε.Ε. δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 

στις ελληνικές επιχειρήσεις. Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται η κατάταξη των χωρών 

με βάση τον δείκτη SEV Digital Maturity Index, ο οποίος είναι ένας σύνθετος δείκτης 

που περιλαμβάνει 100 επιμέρους δείκτες κατηγοριοποιημένους σε 7 διαστάσεις και 27 

υποδιαστάσεις και μετράει την ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητα των επιχειρήσεων. 

Με βάση αυτή την κατάταξη παρατηρείται ότι το 50% των χωρών βρίσκεται κάτω από 

τον μέσο όρο της Ε.Ε., με την Ελλάδα να κατέχει την τελευταία θέση στην κατάταξη με 

δείκτη ύψους 3,7. Ταυτόχρονα οι χώρες που βρίσκονται πάνω από το μέσο όρο της Ε.Ε. 

παρουσιάζουν μια εμφανώς καλύτερη επίδοση χωρίς όμως να μπορεί να χαρακτηριστεί 

ως άριστη, με την Δανία να καταλαμβάνει την πρώτη θέση με δείκτη 6,5. Είναι εμφανές 

ότι στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. (ΣΕΒ, 2019), αλλά και στις περισσότερες χώρες 

του OECD (Stentoft et al., 2019), παρατηρείται έλλειψη ψηφιακής και τεχνολογικής 

ωριμότητας, γεγονός που δυσχεραίνει την προσαρμογή τους στην εποχή της 4ης 

Βιομηχανικής Επανάστασης. 
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Διάγραμμα 1: SEV Digital Maturity Index 

Πηγή: 4η Βιομηχανική Επανάσταση: Η ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί, ΣΕΒ (2019) 

Υπάρχει μια σημαντική σχέση μεταξύ του μεγέθους της επιχείρησης και της εφαρμογής 

της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι ουσιαστικά πιο 

προηγμένες στην ενσωμάτωση των μονάδων παραγωγής τους σε συστήματα 

πληροφορικής υψηλότερου επιπέδου από τις μεσαίες επιχειρήσεις, με τις τελευταίες να 

είναι πολύ πιο προηγμένες από τις μικρές επιχειρήσεις (Faller & Feldmüller, 2015; 

Schröder, 2016). Επιπλέον, οι μεγάλες επιχειρήσεις θεωρούνται πιο οργανωμένες και 

προετοιμασμένες για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση από τις ΜμΕ, οι οποίες φαίνεται 

να αγωνίζονται για την προσαρμογή και την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών 

(Sommer, 2015; Stentoft et al., 2019). Η μελέτη των Moeuf et al. (2018) συμπεραίνει 

ότι οι λιγότερο ακριβές και επαναστατικές τεχνολογίες, όπως η προσομοίωση και το 

υπολογιστικό νέφος, εφαρμόζονται πιο εύκολα από τις ΜμΕ, ενώ εκείνες που 

επιτρέπουν βαθιές επιχειρηματικές μεταμορφώσεις εξακολουθούν να αγνοούνται από 

αυτές. Ταυτόχρονα, η μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2018) που είχε ως επίκεντρο 

τη χρήση του υπολογιστικού νέφους από τις επιχειρήσεις των χωρών της Ε.Ε., ανέδειξε 

το γεγονός ότι μόνο το 26% των επιχειρήσεων το χρησιμοποιούν κυρίως για 
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αποθήκευση αρχείων και για email, ενώ παρατηρήθηκε αύξηση της χρήσης του κυρίως 

από τις μεγάλες επιχειρήσεις και όχι από τις ΜμΕ.  

Ο Sommer (2015) στην έρευνά του εντοπίζει ότι υπάρχει μεγάλη συνειδητοποίηση της 

σημασίας της ψηφιοποίησης και της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης από τις ΜμΕ, 

ωστόσο δεν γίνονται εκτεταμένες ενέργειες για την προετοιμασία τους. Οι Matt et al. 

(2020) αναφέρουν ότι οι ΜμΕ δεν γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της 

4ης Βιομηχανικής Επανάστασης ή με ποιον τρόπο να αρχίσουν να εισάγουν και να 

εφαρμόζουν τις έννοιες που περιλαμβάνει. Οι Türkes et al. (2019) συμπεραίνουν ότι οι 

ΜμΕ δεν είναι έτοιμες να μεταβούν στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση, γεγονός που το 

αποδεικνύει ο χαμηλός βαθμός στον οποίο οι ΜμΕ έχουν δημιουργήσει ομάδες 

εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη για τη στρατηγική και τις 

δραστηριότητες που σχετίζονται με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και στο βαθμό 

τον οποίο οι ΜμΕ εκπαιδεύουν τους υπαλλήλους τους προκειμένου να αποκτήσουν 

επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών 

εργαλείων. Πιο συγκεκριμένα, το 69,3% των ΜμΕ που συμμετείχαν στην έρευνα δεν 

έχει προβεί σε καμία ενέργεια δημιουργίας τέτοιων ομάδων.  

 

4.5  Εμπόδια προσαρμογής των ΜμΕ στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση 

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον των μελετητών σχετικά με την 4η 

Βιομηχανική Επανάσταση και την επιρροή της στις ΜμΕ (Sommer, 2015; Faller, & 

Feldmüller, 2015; Orzes et al., 2018; Moeuf et al., 2018; Prause, 2019; Stentoft et al., 

2019; Türkes et al., 2019; Masood & Sonntag, 2020; Matt et al., 2020). Οι έρευνες 

αυτές έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οι αναδυόμενες τεχνολογίες παρέχουν νέες 

ευκαιρίες στις ΜμΕ σχετικές με τις λειτουργίες προγραμματισμού και ελέγχου 

παραγωγής τους, ωστόσο, θεωρούνται ταυτόχρονα και μία μεγάλη πρόκληση για αυτές 

που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Η ετοιμότητα και η ικανότητα αντιμετώπισης αυτών 

των προκλήσεων εξαρτώνται από το μέγεθος της επιχείρησης. Το μικρό μέγεθος των 

ΜμΕ συνεπάγεται υψηλότερο κίνδυνο και μικρότερα οφέλη από την έλευση της 4ης 

Βιομηχανικής Επανάστασης, όπως υποστηρίζει ο Sommer (2015).   

Στη διεθνή βιβλιογραφία, ως κύριο εμπόδιο επισημαίνεται η έλλειψη 

χρηματοοικονομικών πόρων για την προώθηση της ψηφιακής αλλαγής στο εσωτερικό 

των ΜμΕ (Sommer, 2015; Faller, & Feldmüller, 2015; Orzes et al., 2018; Moeuf et al., 
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2018; Prause, 2019; Türkes et al., 2019; Masood & Sonntag, 2020; Matt et al., 2020). Οι 

Matt et al. (2020) αναφέρουν ότι λόγω των τεράστιων χρηματοοικονομικών πόρων που 

απαιτούνται για την απόκτηση και την εφαρμογή στη διοίκηση και στην παραγωγική 

διαδικασία των νέων τεχνολογιών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, καθίσταται 

δύσκολη η εισαγωγή τους και ταυτόχρονα η μετατροπή των ΜμΕ σε έξυπνα 

εργοστάσια. Οι ΜμΕ δεν διαθέτουν συνήθως τους απαραίτητους χρηματοοικονομικούς 

πόρους προκειμένου να επενδύσουν στις σύγχρονες τεχνολογίες, ενώ παράλληλα, όντας 

πρώιμοι επενδυτές των νέων τεχνολογιών, διακατέχονται από το φόβο της λανθασμένης 

επένδυσης των πόρων αυτών, με αποτέλεσμα πολλές φορές να εστιάζουν σε λάθος 

τεχνολογίες (Faller & Feldmüller, 2015). Οι Orzes et al. (2018) αναφέρουν ότι η 

πλειονότητα των 37 ιταλικών επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνά τους για τον 

εντοπισμό των εμποδίων προσαρμογής, επισήμαναν ότι το υψηλό κόστος των 

επενδύσεων αυτών σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα που τις διακατέχει, όσον αφορά 

την απόδοση των επενδύσεων που αφορούν τον κλάδο της 4ης Βιομηχανικής 

Επανάστασης, επιβραδύνει τη διαδικασία ψηφιοποίησή τους. 

Η έλλειψη κατανόησης της έννοιας της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και η 

δημιουργία παρανοήσεων γύρω από αυτήν χαρακτηρίζεται ως ένα από τα κύρια 

εμπόδια υιοθέτησής της (Sommer, 2015; Orzes et al., 2018; Masood and Sonntag, 

2020), με τους Sriram and Vinodh (2020) να το θεωρούν ως το κυρίαρχο εμπόδιο 

προσαρμογής. Οι Orzes et al. (2018) εντόπισαν σε ΜμΕ  της Ιταλίας, της Αυστρίας και 

της Ταϊλάνδης εναντίωση των εργαζομένων στις νέες τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής 

Επανάστασης, λόγω της παραπληροφόρησης και της λανθασμένης εικόνας που είχε 

δημιουργηθεί για αυτή, σε συνδυασμό με τον φόβο της μελλοντικής αντικατάστασή 

τους από μηχανές. Ο Sommer (2015) αναφέρει ότι τα δύο τρίτα των γερμανικών ΜμΕ 

δεν γνώριζαν την έννοια της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, ενώ ταυτόχρονα υπήρχε η 

εσφαλμένη αντίληψη ότι η ψηφιοποίηση όλων των τομέων της οικονομίας ήταν κυρίως 

ζήτημα των μεγάλων επιχειρήσεων, διότι τεχνολογίες όπως τα μεγάλα δεδομένα, το 

υπολογιστικό σύννεφο ή το διαδίκτυο των πραγμάτων είναι πολύ περίπλοκα και 

δαπανηρά για τις ΜμΕ.  

Η έλλειψη τεχνογνωσίας και καταρτισμένου προσωπικού αποτελεί ένα εξίσου 

σημαντικό εμπόδιο για την υιοθέτηση της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης από τις ΜμΕ 

(Orzes et al., 2018; Moeuf et al., 2018). Οι λειτουργικές αλλαγές της εφοδιαστικής 

αλυσίδας από τις ψηφιακές τεχνολογίες επηρεάζουν συγκεκριμένα τις ΜμΕ, διότι δεν 
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διαθέτουν την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τις τεχνολογικές πηγές των μεγάλων 

επιχειρήσεων (Radanliev et al., 2019; Stentoft et al., 2019). Παράλληλα, στις ΜμΕ 

παρατηρείται ελλιπής εξειδίκευση στις νέες εφαρμογές και τεχνολογίες, καθώς το 

ανθρώπινο δυναμικό δεν διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες (Faller & 

Feldmüller, 2015; Prause 2019), όπως επίσης και την εμπειρία της διαχείρισης νέων 

τεχνολογιών (Stentoft et al., 2019). Σύμφωνα με την έρευνα των Türkes et al. (2019), 

μόνο το 56,2% των ΜμΕ έχουν οργανώσει εκπαιδευτικά προγράμματα ψηφιοποίησης 

και μαθήματα επιμόρφωσης για τους εργαζομένους τους. Ενθαρρυντικό στοιχείο, 

σύμφωνα με τον ΣΕΒ (2019), για τις ελληνικές ΜμΕ αποτελεί το γεγονός ότι το 50% 

αυτών απάντησε πως στην επιχείρησή τους υπάρχει τουλάχιστον ένας ρόλος σε 

διευθυντικό επίπεδο που είναι υπεύθυνος για τον ψηφιακό ανασχηματισμό του 

τμήματος. 

Οι Orzes et al. (2018) και ο Prause (2019) επισημαίνουν την ύπαρξη τεχνικών 

προβλημάτων τα οποία συμπεριλαμβάνουν την έλλειψη προτύπων και πρωτοκόλλων, 

την αδύναμη υποδομή της πληροφοριακών συστημάτων, τη δυσκολία συμβατότητάς 

τους και την ανώριμη τεχνολογία όχι μόνο της επιχείρησης αλλά γενικότερα της χώρας. 

Ταυτόχρονα, σημαντικό ρόλο παίζουν η εταιρική κουλτούρα και οι αντιλήψεις των 

διευθυντών των ΜμΕ, διότι επηρεάζουν την προσαρμογή των τεχνολογιών της 4ης 

Βιομηχανικής Επανάστασης τόσο άμεσα όσο και έμμεσα (Stentoft et al., 2019). 

Σύμφωνα με την έρευνα του ΣΕΒ (2019), η έλλειψη κατάλληλης κουλτούρας και η 

αντίσταση στην αλλαγή αποτελεί το κύριο εμπόδιο ψηφιακού μετασχηματισμού των 

ελληνικών ΜμΕ με ποσοστό 21,3%. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Türkes et al. (2019) το 

90,3% των διευθυντικών στελεχών των ΜμΕ ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους τους να 

διαθέσουν μεταξύ 20% - 30% του χρόνου εργασίας τους σε εργασίες που στοχεύουν 

στην εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών. 

Τέλος, οι Orzes et al. (2018) επισημαίνουν και την ύπαρξη νομικών εμποδίων τα οποία 

αφορούν τα ζητήματα ασφαλείας δεδομένων και αποτελούν παράγοντα επιβράδυνσης 

της ψηφιοποίησης των ΜμΕ. Οι ΜμΕ ορισμένων χωρών (π.χ. Ταϊλάνδη και Ιταλία) 

επισημαίνουν ορισμένους περιορισμούς λόγω των τοπικών νόμων και κανονισμών. Οι 

ΜμΕ δεν έχουν εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των πληροφοριών και στην προστασία των 

δεδομένων (Sommer et al., 2015).  
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4.6   4η Βιομηχανική Επανάσταση και η Εξαγωγική Επέκταση των ΜμΕ 

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση αποτελεί ένα από τα αναδυόμενα θέματα μελέτης σε 

σχέση με τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια (Chiarvesio 

& Romanello, 2018; Naglič et al., 2020). Ωστόσο, χρίζεται αναγκαία η ύπαρξη επιπλέον 

εμπειρικών ερευνών σχετικά με τη σχέση μεταξύ των νέων τεχνολογιών και της 

διεθνοποίησης των επιχειρήσεων (Chiarvesio & Romanello, 2018). Η σύγχρονη 

δυναμική στον τομέα της τεχνολογικής ανάπτυξης και η παγκοσμιοποίηση της αγοράς 

απαιτούν από τις επιχειρήσεις να καινοτομούν και να διεθνοποιούνται, ενώ ταυτόχρονα 

να παραμένουν ανταγωνιστικές στη διεθνή αγορά (Bettiol et al., 2020). 

Μέχρι σήμερα, δεν έχουν αναπτυχτεί πολλές εμπειρικές μελέτες οι οποίες να 

προσδιορίζουν ξεκάθαρα τη σχέση της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης με την 

εξαγωγική επέκταση των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων. Σε μία 

πρόσφατη έρευνα των Bettion et al. (2020), που αφορά τη σχέση μεταξύ των 

επενδύσεων της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και της διεθνοποίησης, παρατηρείται 

ότι η εφαρμογή των αναδυόμενων τεχνολογιών δεν επηρεάζει τη διεθνή στρατηγική και 

τη διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, αλλά επικεντρώνεται κυρίως στην εξεύρεση 

συνοχής μεταξύ των ευκαιριών που βασίζονται σε αυτές τις τεχνολογίες και της 

παρούσας στρατηγικής των επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι Bettion et al. (2020) πιστεύουν 

ότι το τελευταίο μπορεί να αλλάξει μελλοντικά, καθώς οι επιχειρήσεις θα αναγνωρίζουν 

όλο και περισσότερο τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και θα τις αξιοποιούν 

δημιουργικά. Επιπλέον, τονίζουν ότι οι ήδη εξαγωγικές εταιρείες που διαθέτουν 

προμηθευτές στο παγκόσμιο περιβάλλον παρουσιάζουν το υψηλότερο επίπεδο 

ευαισθησίας στον παγκόσμιο ανταγωνισμό των επενδύσεων στις αναδυόμενες 

τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι νέες 

τεχνολογίες μπορούν να τροποποιήσουν την κλίμακα και την οργάνωση των 

διαδικασιών παραγωγής, πιέζοντας ενδεχομένως τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν στον 

επαναπροσδιορισμό των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους. 

Αντίθετα, οι Naglič et al. (2020) μέσω της έρευνάς τους καταλήγουν στο συμπέρασμα  

ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όσον 

αφορά την επέκτασή τους σε ξένες, πιο απομακρυσμένες αγορές, κάτι που αποδίδεται 

ως ισχυρό αντίκτυπο ορισμένων τεχνολογιών του κλάδου της 4ης Βιομηχανικής 

Επανάστασης στις διασυνοριακές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Εξίσου σημαντική 

είναι η αναφορά τους στο γεγονός ότι η 4η Βιομηχανική Επανάσταση ενθαρρύνει (α) τη 
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δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων, (β) τη μετατροπή των διαδικασιών 

διεθνοποίησης, και (γ) τις επιπτώσεις σχετικά με την εξαγωγική επίδοση των 

επιχειρήσεων.  

Σύμφωνα με την έρευνα των Garcia and Landeros (2020), οι τεχνολογικοί πόροι και οι 

τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης παρέχουν εργαλεία στις επιχειρήσεις 

τα οποία ενισχύουν τη θέση τους στις ξένες αγορές και τονώνουν την επιχειρηματική 

τους απόδοση. Οι ΜμΕ μπορούν να αξιοποιήσουν τη χρήση της πληροφορικής και να 

αποκομίσουν τα μεγάλα οφέλη για την ανάπτυξη στρατηγικών που τους επιτρέπουν να 

προσεγγίσουν νέες γεωγραφικές περιοχές και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Οι Lee 

et al. (2019) υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις που μπορούν να κινηθούν στο νέο κύμα 

της ψηφιοποίησης μπορούν να διεθνοποιηθούν νωρίτερα και αποτελεσματικότερα από 

άλλες επιχειρήσεις. 

Η ανάγκη αντιμετώπισης του παγκόσμιου ανταγωνισμού είναι ένας από τους πιο 

επιτακτικούς λόγους για επενδύσουν οι επιχειρήσεις σε τεχνολογίες της 4ης 

Βιομηχανικής Επανάστασης (Naglič et al., 2020). Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση 

καθορίζει έναν νέο δρόμο για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ειδικά σε 

προηγμένες χώρες όπως αυτές της Ευρώπης, οι οποίες έρχονται συνεχώς αντιμέτωπες 

με τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και τώρα τους δίνεται η δυνατότητα να διαχειριστούν 

τις νέες αυτές τεχνολογίες ως μία νέα πηγή άντλησης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων 

(World Economic Forum, 2018). Μπορεί οι νέες τεχνολογίες να είναι θεωρητικά σε 

πρώιμο στάδιο, παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματά τους έχουν ήδη αντίκτυπο στη φύση 

του ανταγωνισμού και των εταιρικών στρατηγικών σε πολλές βιομηχανίες (Strange and 

Zucchella, 2017), διότι, από την οπτική γωνία των ΜμΕ, αυτές οι εφαρμογές έχουν 

καταφέρει να αποδώσουν πιθανά οφέλη ως προς την επέκταση, την ενίσχυση, τον 

εμπλουτισμό πελατών και την αύξηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους, την 

ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, την αξιοποίηση πωλήσεων και 

εσόδων και την επέκτασή τους σε νέες διεθνείς αγορές (Papachashvili, 2018; Lee et al., 

2019; Thrassou et al., 2020). Επιπλέον. οι νέες τεχνολογίες αποκεντρώνουν την 

επικοινωνία παρέχοντας στις ΜμΕ την ευκαιρία να ξεπεράσουν τα εμπόδια που 

οφείλονται στη γεωγραφική τους θέση, τους παρέχουν αυξημένη πρόσβαση στις 

διεθνείς αγορές μέσω επιχειρηματικών μοντέλων συνεργασίας (συνδεσιμότητα 

προμηθευτών, επιχείρησης και πελατών) και των αλλαγών στις αλυσίδες αξίας (Kovaitė 

et al., 2019).    
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Οι επιχειρήσεις μέσω της ψηφιοποίησης αυξάνουν την παραγωγική τους ευελιξία (ΣΕΒ, 

2019), δηλαδή την ικανότητά τους να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες απαιτήσεις των 

πελατών, παράγοντας προσαρμοσμένα προϊόντα, μένοντας παράλληλα συντονισμένες 

με μια ανοιχτή ως προς την καινοτομία προσέγγιση που εμπλέκει τους πελάτες στην 

ανάπτυξη προϊόντων (Chiarvesio & Romanello, 2018; Bettiol et al., 2020) 

επηρεάζοντας όλο και περισσότερο την αντίληψη των πελατών σχετικά με την 

ποιότητα, την ποικιλία και την ταχύτητα παράδοσης (Garcia & Landeros, 2020). Οι 

νεοσύστατες αλυσίδες εφοδιασμού, οι οποίες στηρίζονται στο πλαίσιο της 4ης 

Βιομηχανικής Επανάστασης παρέχουν στις ΜμΕ τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν τις 

μεγάλες επιχειρήσεις στις διεθνείς αγορές (Kovaitė et al., 2019). Από αυτή την 

προοπτική μπορεί να συμβεί μετατόπιση της “κυριαρχίας” των αγορών από τις μεγάλες 

στις μικρές επιχειρήσεις, καθιστώντας τις τελευταίες δυνατούς ανταγωνιστές της 

αγοράς (Chiarvesio & Romanello, 2018; Kovaitė et al., 2019; Bettiol et al., 2020).   

Οι ΜμΕ με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών επιτυγχάνουν τη μείωση των 

λειτουργικών εξόδων καθώς και των εξόδων παραγωγής. Το υπολογιστικό νέφος, για 

παράδειγμα, έχει μεγάλο αντίκτυπο στη διαχείριση των πληροφοριών συντελώντας στη 

μείωση του κεφαλαίου και του λειτουργικού κόστους (Garcia & Landeros, 2020), ενώ η 

3D εκτύπωση μειώνει το κόστος παραγωγής, συμβάλει στη δημιουργία οικονομιών 

κλίμακας, επηρεάζοντας με αυτό τον τρόπο τους κανόνες του παιχνιδιού και ανοίγοντας 

νέες ευκαιρίες για τις ΜμΕ στις διεθνείς αγορές (Chiarvesio & Romanello, 2018). 

Τέλος, σύμφωνα με τον Papachashvili (2018), επιτυγχάνεται μείωση του κόστους 

συναλλαγών, επικοινωνίας, πληροφοριών και συντονισμού, διευκολύνοντας με αυτό 

τον τρόπο τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν στο διεθνές εμπόριο. 

 

4.7  Επιπτώσεις μη εφαρμογής της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης 

Όπως αναφέρεται στη μελέτη του ΣΕΒ (2018), ο ψηφιακός και τεχνολογικός 

μετασχηματισμός συμβάλει στην αύξηση της παραγωγικής ευελιξίας αλλά ταυτόχρονα 

δημιουργεί έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για 

τις χώρες που δεν ακολουθούν. Συνεπώς, εκτός από προϋπόθεση ενός νέου 

παραγωγικού προτύπου που συμβάλει στη βιομηχανική αναζωογόνηση και στη 

δημιουργία περισσότερων διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, ο 

ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να εξελιχθεί σε κύριο παράγοντα επιβίωσης για 

πολλές επιχειρήσεις. 
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Σύμφωνα με το World Economic Forum (2018), η μη υιοθέτηση του πλαισίου της 4ης 

Βιομηχανικής Επανάστασης θα επηρεάσει αρνητικά τα επίπεδα ανταγωνιστικότητας 

και καινοτομίας των επιχειρήσεων, δημιουργώντας διαταραχές και πόλωση εντός και 

μεταξύ των οικονομιών και των κοινωνιών. Για το λόγο αυτό, από το 2018 

δημιούργησε το δείκτη παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας 4.0 (Global Competitiveness 

Index 4.0), ο οποίος καταγράφει όχι μόνο την απόσταση που χωρίζει κάθε χώρα από τις 

ΗΠΑ, που συγκεντρώνουν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία, αλλά αποτυπώνει 

κυρίως τη σχετική ετοιμότητα της χώρας να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που φέρνει η 

4η Βιομηχανική Επανάσταση στον κόσμο της παραγωγής και της εργασίας. Κρίνεται 

αναγκαίο να αναφερθεί ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην 59η θέση μεταξύ 141 χωρών 

(και την 28η θέση στις 28 χώρες της Ε.Ε.) στην Έκθεση Ανταγωνιστικότητας του 2019 

που δημοσίευσε το World Economic Forum.  

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (2020) τονίζει ότι οι επιχειρήσεις που δεν 

επιθυμούν ή δεν είναι σε θέση να ακολουθήσουν την ψηφιακή μετάβαση δεν θα 

βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, δεν θα είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα και οι 

υπηρεσίες που θα παράγουν και δεν θα τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχουν σε 

παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.  

 

4.8  Σύνοψη 

Η έννοια της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης έκανε την εμφάνισή της το 2011 στην 

Έκθεση του Ανόβερου και χαρακτηρίζεται ως το επόμενο βήμα εξέλιξης της 

βιομηχανικής παραγωγής, στοχεύοντας στην ενδυνάμωση και την καινοτομία της 

παραγωγικής ικανότητας των επιχειρήσεων, μέσω της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών 

που επιτρέπουν την άμεση σύνδεση ανθρώπου, μηχανής και προϊόντων.   

Τα παγκόσμια δίκτυα CPS επισημαίνονται ως κρίσιμη πτυχή της 4ης Βιομηχανικής 

επανάστασης και με την εφαρμογή των «Εννέα Πυλώνων Τεχνολογικής Προόδου»,  

επιτυγχάνεται η βιομηχανική αναγέννηση οδηγώντας στη δημιουργία του «έξυπνου 

εργοστασίου». Το έξυπνο εργοστάσιο αποτελεί την κύρια ουσία της 4ης Βιομηχανικής 

επανάστασης και περιλαμβάνει την οριζόντια και κάθετη ολοκλήρωση συστημάτων 

καθώς και την ψηφιοποίηση σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.   

Οι ΜμΕ της Ε.Ε. χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμμές από χαμηλή ψηφιακή ωριμότητα 

το οποίο οφείλεται στο μέγεθός τους και τα εμπόδια τα οποία δημιουργούνται λόγω 
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αυτού, καθώς επίσης και από την έλλειψη εφαρμογής εκτεταμένων ενεργειών για την 

προετοιμασία τους όσο αφορά την προσαρμογή στους στο πλαίσιο της 4ης 

Βιομηχανικής Επανάστασης. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση ψηφιακής 

ωριμότητας και του δείκτη ανταγωνιστικότητας των χωρών της Ε.Ε. 

Τα κύρια εμπόδια προσαρμογής των ΜμΕ στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση 

αποτελούν η έλλειψη χρηματοοικονομικών πόρων, το αίσθημα της αβεβαιότητας και 

του φόβου για τις επενδύσεις που επιβάλλεται να κάνουν, η δυσκολία κατανόησης της 

έννοιάς της, η άγνοια και οι παρανοήσεις γύρω από αυτήν, η έλλειψη τεχνογνωσίας και 

καταρτισμένου προσωπικού, τα τεχνικά προβλήματα και τα νομικά εμπόδια. Λόγω των 

παραπάνω, η 4η Βιομηχανική Επανάσταση θεωρείται μία μεγάλη πρόκληση για τις 

ΜμΕ και η αποτυχία προσαρμογής τους σε αυτήν, επηρεάζει αρνητικά την 

παραγωγικότητα, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητά τους. 

Οι ΜμΕ με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης 

αποκομίζουν οφέλη, όπως χαμηλά κόστη παραγωγής, δημιουργία οικονομιών 

κλίμακας, βελτίωση επιχειρηματικής επίδοσης, δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και 

υπηρεσιών. Τα οφέλη αυτά, εάν τα εκμεταλλευτούν σωστά, μπορούν να έχουν θετικό 

αντίκτυπο στην εξαγωγική επέκταση των ΜμΕ δημιουργώντας νέα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα, τα οποία θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους στις διεθνείς 

αγορές. Στην αντίθετη περίπτωση, όλα αυτά τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα χάνονται 

και η εξαγωγική επέκτασή τους θεωρείται δύσκολη έως αδύνατη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5 

ΤΕΛΙΚΑ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε η διερεύνηση και παρουσίαση 

των σύγχρονων προκλήσεων διεθνοποίησης των ΜμΕ.  

Αρχικά, αναλύθηκε η έννοια της ΜμΕ στο διεθνές και ελληνικό περιβάλλον. Κατά την 

ανάλυση αυτού του κεφαλαίου, κατέστη σαφής η δυσκολία ύπαρξης ενός κοινού 

παγκόσμιου ορισμού για τη ΜμΕ, καθώς τα κριτήρια οριοθέτησής της διαφέρουν ανά 

χώρα. Οι ΜμΕ διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ως προς τη δομή, τη 

λειτουργία και τους πόρους της, τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διάκριση των 

δυνατών και αδύναμων σημείων τους. Αδιαμφισβήτητο θεωρείται το γεγονός ότι οι 

ΜμΕ αποτελούν το κλειδί της οικονομικής ανάπτυξης των οικονομιών παγκοσμίως και 

συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της ανεργίας και στην ύπαρξη θετικού εμπορικού 

ισοζυγίου. 

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε η έννοια της εξαγωγικής επέκτασης των ΜμΕ και οι 

προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν προκειμένου να επεκταθούν. Γίνεται 

άμεσα αντιληπτό πως η εξαγωγική επέκταση αποτελεί «μονόδρομο» για τις ΜμΕ, διότι 

συμβάλει όχι μόνο στην ανάπτυξη αλλά και στην επιβίωσή τους. Παρά την εκτενή 

σειρά κινήτρων που μπορεί να έχουν οι ΜμΕ, η εξαγωγική επέκταση είναι μία 

διαδικασία που συμπεριλαμβάνει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ευκαιρίες αλλά 

και απειλές, τα οποία πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να γίνουν πλήρως 

κατανοητά προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία το εξαγωγικό τους εγχείρημα.   

Τα εμπόδια εξαγωγικής επέκτασης δύναται να εμφανιστούν σε πολλά στάδια 

διεθνοποίησης επιχειρήσεων και μπορούν να ταξινομηθούν με ποικίλους τρόπους. Οι 

ΜμΕ βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους μεγαλύτερους ομόλογούς τους 

και επηρεάζονται περισσότερο από τις προκλήσεις της εξαγωγικής επέκτασης. Το 

αναπτυξιακό επίπεδο των χωρών είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά το 

είδος των εμποδίων εξαγωγικής επέκτασης που πλήττουν τις ΜμΕ.  

Με την τεχνολογική εξέλιξη και το διαδίκτυο να αποκτούν καταλυτικό ρόλο στη 

λειτουργία κράτους, επιχειρήσεων αλλά και στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, τα 

τελευταία χρόνια αρχίζει και αποτελεί επίκεντρο πολλών μελετών, συνεδρίων αλλά και 
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κρατικών αποφάσεων η έννοια της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Το πλαίσιο της 4ης 

Βιομηχανικής Επανάστασης αποτελεί το επόμενο βήμα εξέλιξης της βιομηχανικής 

παραγωγής, επιτρέποντας τη δημιουργία του έξυπνου εργοστασίου, που επιτρέπει την 

άμεση συνδεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο ανθρώπων, μηχανών και προϊόντων με τη 

βοήθεια των νέων τεχνολογιών. Επιγραμματικά, οι αναδυόμενες τεχνολογίες της 4ης 

Βιομηχανικής επανάστασης είναι οι εξής:  

1. Μεγάλα Δεδομένα και Ανάλυση Δεδομένων (Big Data and Analytics) 

2. Αυτόνομα και Συνεργατικά Ρομπότ (Autonomous and Collaborative Robots) 

3. Προσομοίωση (Simulation) 

4. Οριζόντια και Κάθετη Ολοκλήρωση Συστήματος (Horizontal and Vertical 

System Integration) 

5. Διαδίκτυο των Πραγμάτων (The Industrial Internet of Things - IoT) 

6. Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (Cybersecurity)  

7. Υπολογιστικό Νέφος ( Cloud Computing) 

8. Προσθετική Κατασκευή (Additive Manufacturing) 

9. Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality) 

Γίνεται άμεσα κατανοητό ότι οι ΜμΕ, εφαρμόζοντας αυτές τις τεχνολογίες, 

επιτυγχάνουν την αύξηση της καινοτομίας και της παραγωγικότητάς τους, και 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που δεν διέθεταν μέχρι 

πρότινος. Η ψηφιοποίηση οδηγεί στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ 

έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, καθώς μειώνει τα κόστη 

παραγωγής, επιτρέπει την παραγωγή καινοτόμων και προσαρμοσμένων προϊόντων, 

δημιουργεί μοντέλα συνεργασίας αποκεντρώνοντας τη λήψη αποφάσεων και δίνει 

εύκολη πρόσβαση στην πληροφόρηση. Ουσιαστικά, ενισχύει την κατάρριψη κάποιων 

εμποδίων εξαγωγικής επέκτασης που εντοπίστηκαν στο Κεφάλαιο 2 της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας.    

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση ήρθε για να μείνει, και καθίσταται επιτακτική ανάγκη η 

προσαρμογή των ΜμΕ σε αυτή, προκειμένου όχι μόνο για να γίνουν καινοτόμες και 

ανταγωνιστικές στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον, αλλά και για να καταφέρουν να 

επιβιώσουν σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον ψηφιοποίησης και συνδεσιμότητας. Κρίνεται 

σημαντικό να αναφερθεί πως η ψηφιακή ωριμότητα των επιχειρήσεων πολλών χωρών 

της Ε.Ε. βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα με την Ελλάδα να βρίσκεται στην τελευταία 
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θέση, γεγονός που οφείλεται σε μία σειρά εμποδίων που δυσχεραίνουν την υιοθέτηση 

των νέων τεχνολογιών από τις ΜμΕ. Κύριο εμπόδιο αποτελεί η μεγάλη έλλειψη 

χρηματοοικονομικών πόρων από την πλευρά των ΜμΕ που καθιστά δύσκολη την 

επένδυση για απόκτηση των νέων τεχνολογιών, οι οποίες συνοδεύονται από υψηλό 

κόστος απόκτησης. Παράλληλα είναι έντονο το αίσθημα της αβεβαιότητας και του 

φόβου από την πλευρά των ΜμΕ απέναντι στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση. 

Ταυτόχρονα, χρίζεται απαραίτητη η επένδυση κεφαλαίων για την απόκτηση 

εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς οι ΜμΕ χαρακτηρίζονται από έλλειψη της σχετικής 

τεχνογνωσίας.   

Με βάση όλη την έρευνα και ανάλυση που εκπονήθηκε, θα μπορούσε να υποστηριχθεί 

ότι η 4η Βιομηχανική Επανάσταση αποτελεί μία πρόκληση για τις ΜμΕ η οποία ναι μεν 

μπορεί να θεωρηθεί ως κινητήρια δύναμη για την εξαγωγική επέκταση των ΜμΕ, αλλά 

ταυτόχρονα η δύσκολη προσαρμογή τους σε αυτή, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε 

διακοπή της λειτουργίας τους. Οι κυβερνήσεις, και ιδιαίτερα της Ελλάδας, θα πρέπει να 

οργανώσουν ενημερωτικά προγράμματα που αφορούν την 4η Βιομηχανική Επανάσταση 

ώστε να ενημερώσουν σωστά και να κατευθύνουν τις ΜμΕ. Επιπλέον, κρίνεται 

απαραίτητη η χρηματοοικονομική διευκόλυνση των ΜμΕ προκειμένου να μπορέσουν 

να επενδύσουν στις αναδυόμενες τεχνολογίες και να επωφεληθούν από αυτό το νέο 

πλαίσιο παραγωγής.  

Από την πλευρά των ΜμΕ, επιβάλλεται να κατανοηθεί σωστά η έννοια της 4ης 

Βιομηχανικής Επανάστασης και να συνειδητοποιηθεί η σημαντικότητα της υιοθέτησής 

της. Επιτακτική κρίνεται η ανάγκη να αρχίσουν να γίνονται οργανωμένες ενέργειες 

ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων και την εύρεση του καταρτισμένου προσωπικού που 

θα προσδιορίσει τις ανάγκες της επιχείρησης όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες. Όπως 

όλα δείχνουν, η ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων αποτελεί το μέλλον των εξαγωγικών 

δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στη διευκόλυνση της διεξαγωγής 

τους και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για την είσοδο των ΜμΕ σε νέες αγορές, 

γεγονός που πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό από τις ίδιες και άμεσα να προβούν 

στις  απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή προσαρμογή τους σε αυτή τη νέα εποχή. 
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