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Εισαγωγή 

Η κατάσταση της Ελληνικής οικονοµίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών 

µπορεί να θεωρηθεί πως σηµειώνεται η σταδιακή εξασθένιση της ύφεσης, η 

οποία φαίνεται στα επίσηµα µακροοικονοµικά στοιχεία. Η αρχή της 

εξασθένησης της ύφεσης αντανακλά την άµβλυνση της µεγάλης απαισιοδοξίας η 

οποία προϋπήρχε στο καταναλωτικό κοινό αλλά και στον επιχειρηµατικό κόσµο 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2014). Ωστόσο, δεν φαίνεται πως έχουν διαµορφωθεί µέχρι και 

σήµερα οι κατάλληλες προϋποθέσεις αναφορικά µε τη σταθερή βελτίωση των 

προσδοκιών των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, αν και έχει παγιωθεί η 

τάση σταθεροποίησής τους.  

Οι συνολικές προσδοκίες, συµπερασµατικά, φαίνεται να επηρεάζονται από την 

ύπαρξη δύο αντίρροπων δυνάµεων. Πιο συγκεκριµένα, από τη µία πλευρά 

καταγράφεται µια µικρή εξασθένιση της ύφεσης, η οποία καταδεικνύεται µε τους 

πτωτικούς ρυθµούς της δραστηριότητας σε διάφορους κλάδους της οικονοµίας 

να σηµειώνουν άµβλυνση ενώ από την άλλη, η διευθέτηση µια πληθώρας 

φορολογικών υποχρεώσεων συνδυασµένες µε τη διατήρηση του ποσοστού της 

ανεργίας σε υψηλά επίπεδα και την πτώση του ποσοστού της κατανάλωσης, 

ασκούν πολλαπλές πιέσεις στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις. 

Αναφορικά µε το ∆είκτη Οικονοµικού Κλίµατος1 στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια 

του 2013, αυτός, κατά µέσο όρο, διαµορφώνεται στις 91,1 µονάδες ενώ 

συγκριτικά µε το περσινό διάστηµα έχει βελτιωθεί σηµαντικά. Η ανάλυση του 

∆είκτη Οικονοµικού Κλίµατος που αφορά άµεσα στο επιχειρηµατικό περιβάλλον 

αναλύεται αµέσως παρακάτω (ΙΟΒΕ, 2013).  

                                                           
1 Ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος που δηµοσιεύει ανά µήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG ECFIN) 

αποτελεί ένα µέτρο της πορείας της οικονοµικής δραστηριότητας. Αποτυπώνει τις εκτιµήσεις και τις 

προσδοκίες που απορρέουν από έρευνες για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Οι έρευνες αυτές 

λαµβάνουν υπόψη τους διάφορες συνιστώσες της οικονοµίας, όπως τη βιοµηχανία, τις υπηρεσίες, τους 

καταναλωτές, τον κατασκευαστικό κλάδο καθώς και τον κλάδο λιανικού εµπορίου. 
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Η Κρήτη και συγκριµένα, ο νοµός Χανίων, έχει γευτεί µέχρι στιγµής τις 

αρνητικές συνέπειες της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας και δεν έχει αδράξει 

τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και αυτό αποτελεί όχι µια απλή διαπίστωση 

αλλά µια ώθηση στη συζήτηση για τη διαµόρφωση µιας µακροπρόθεσµης 

ατζέντας µε στόχο την ανάδειξη των δυνητικά ισχυρών πλεονεκτηµάτων της 

οικονοµίας της. 

Ο προβληµατισµός που τίθεται σε σχέση µε την ειδίκευση σε προϊόντα µε 

χαµηλό έως µεσαίο τεχνολογικό περιεχόµενο που την κάνει ευάλωτη στις νέες 

παγκόσµιες συνθήκες πρέπει να βρει αντανάκλαση σε ενέργειες τόσο των 

δηµόσιων φορέων όσο και των επιχειρήσεων ώστε να διαµορφωθεί µια 

στρατηγική που οδηγεί στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων. 

Η ενίσχυση της µείωσης στην ποσοστιαία συνεισφορά του νησιού στο σύνολο 

του Α.Ε.Π. της επικράτειας και η µεγέθυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 

αποτελούν ανησυχητική εξέλιξη. Όπως θα δούµε στα πλαίσια της ανάλυσης της 

συγκεκριµένης εργασίας, ενθαρρυντική είναι η εξέλιξη της παραγωγικότητας του 

τριτογενούς τοµέα, αποτελεί όµως και «αντιστάθµιση» στην ανησυχητική 

διολίσθηση της ανταγωνιστικότητας των άλλων τοµέων. 
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Κεφάλαιο 1o – Θεωρητικό πλαίσιο 

1.1. Ορισµοί – Εννοιολογική αποσαφήνιση 

1.1.1. Οικονοµική κρίση 

Η σχέση θεωριών µε τις κρίσεις είναι µεγάλη και αµφίδροµη, διότι σε µια κρίση 

το ιστορικό υποκείµενο που βρίσκεται επικεφαλής του οικονοµικού 

σχηµατισµού (συνήθως ηγεµόνας, κράτος ή διεθνείς οργανισµοί) καλείται να τις 

αντιµετωπίσει καθοδηγούµενο συνειδητά ή ασυνείδητα από µια «θεωρία» 

(Barton, 1993). Η εκδήλωση µιας κρίσης µπορεί να είναι η αφορµή για τη 

χρεοκοπία µιας προγενέστερης θεωρίας, όταν δεν µπόρεσε να την προβλέψει, ή η 

ευκαιρία για τη γέννηση µιας νέας, που επαγγέλλεται να είναι πιο διεισδυτική 

και προνοητική (Cook, 1989). Μια οικονοµική θεωρία µπορεί, όταν είναι καλά 

θεµελιωµένη και εφαρµοστεί αξιόπιστα, να οδηγήσει µια κοινωνία σε ακµή και 

ευηµερία αποφεύγοντας τις µεγάλες κρίσεις ή, αν είναι σφαλερή και επιπόλαιη, 

να την παρασύρει σε κατάρρευση και καταστροφή. 

Όταν ξεσπούν κρίσεις, η διαχείρισή τους οδηγεί συχνά σε ριζικές µεταβολές του 

χαρακτήρα της οικονοµικής δραστηριότητας. Άλλοτε µε την εγκαθίδρυση πιο 

συγκεντρωτικών δοµών στο εσωτερικό της οικονοµίας, όπως ο λεγόµενος 

ασιατικός τρόπος παραγωγής στις αρχαίες αυτοκρατορίες και ο έντονος κρατικός 

παρεµβατισµός στη δεκαετία του 1930, για να δηµιουργήσουν οικονοµίες 

κλίµακας και να αντιµετωπίσουν τις ανεπάρκειες παραγωγής και διανοµής που 

προκάλεσαν την κρίση. Άλλοτε µε τη διάλυση των συγκεντρωτικών δοµών και 

την απελευθέρωση των αγορών, όπως στην Ανατολική Ευρώπη το 1990 (Taylor, 

2010). 

Όταν η κρίση υπερβαίνει τα όρια του κάθε σχηµατισµού, η διαχείρισή της οδηγεί 

σε συστήµατα ευρύτερης κλίµακας για να ενισχυθεί ο έλεγχος και η εποπτεία 
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των θεµελιωδών παραγόντων που την προκαλούν. Όπως συνέβη µετά τον Β' 

Παγκόσµιο Πόλεµο στο διεθνές εµπόριο (συγκρότηση ΠΟΕ), στα 

συναλλαγµατικά συστήµατα (Bretton Woods) και στις οικονοµικές ενώσεις (ΕΕ, 

Κοµεκόν). 

Τα κριτήρια και οι εισοδηµατικοί περιορισµοί, που τόσο περίτεχνα είχαν 

σµιλευτεί από εξειδικευµένες θεωρίες και πολύπλοκους υπολογισµούς για να 

µεγιστοποιήσουν την ευηµερία, δεν επιβίωσαν στις συνθήκες πλανητικής 

κίνησης κεφαλαίων και ανεξάντλητης επινοητικότητας χρηµατοοικονοµικών 

παραγώγων, που µετέθεταν τα µεν πρώτα σε φορολογικούς παραδείσους, τα 

δεύτερα σε µισθολογικούς παραδείσους φτηνής παραγωγής, και τα βάρη των 

δανείων σε ένα απροσδιόριστο µέλλον (Boin et al., 2005). 

Μολονότι και πάλι η συζήτηση γίνεται σχετικά µε το εάν ήταν ανεπαρκείς οι 

θεωρίες ή λανθασµένος ο τρόπος εφαρµογής τους, τουλάχιστον τέσσερις βασικοί 

πυλώνες της επικρατούσας οικονοµικής θεωρίας αµφισβητούνται έντονα σήµερα 

(Barton, 1993): 

� Η θεωρία των «ορθολογικών προσδοκιών». Αν οι προσδοκίες ήταν 

ορθολογικές και λάµβαναν υπόψη όλα τα δεδοµένα, γιατί δεν έβλεπαν την 

επερχόµενη κρίση; 

� Η υπόθεση της αποτελεσµατικής αγοράς: Αν οι αγορές δουλεύουν 

πάντοτε αποτελεσµατικά, γιατί δεν έκαναν έγκαιρα διάγνωση και 

αποτίµηση των υφιστάµενων κινδύνων; 

� Η διαχρονική βελτιστοποίηση της ωφέλειας. Αν τα νοικοκυριά 

βελτιστοποιούν την ευηµερία τους υπό τον µακροχρόνιο εισοδηµατικό 

περιορισµό, γιατί υπέρ δανείστηκαν προκειµένου να αυξήσουν γρήγορα 

την κατανάλωσή τους και µετά πτώχευσαν, µε συνέπεια να την 

περικόψουν απότοµα; 
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� Η θεωρία γενικής ισορροπίας. Αν το οικονοµικό σύστηµα συγκλίνει σε 

µια κατάσταση ισορροπίας, γιατί αποδείχθηκε τόσο ασταθές και ευάλωτο 

σε διαταραχές; 

Αυτές είναι οι πιο εκτεθειµένες περιοχές της σύγχρονης οικονοµικής θεωρίας. Η 

αξιοπιστία των οικονοµικών εφεξής θα κριθεί από την προσπάθεια και την 

επιτυχία να επαναπροσδιοριστούν αυτά τα ζητήµατα µε πιο αξιόπιστο τρόπο. 

Η αλληλεπίδραση οικονοµικών θεωριών και κρίσεων διαµορφώνει και µια 

τυπολογία των τελευταίων. Η οικονοµική σκέψη ξεκίνησε από µια κατάσταση 

όπου η επιθυµία, η ανάγκη ή ο στόχος απόκτησης κάποιων ωφεληµάτων 

υπερέβαιναν όσα ήταν διαθέσιµα. Η «σπάνις» που χαρακτήριζε τα µέσα και τις 

δυνατότητες να αποκτηθούν, είτε ατοµικά είτε συλλογικά, ήταν η αφορµή της 

οικονοµίας (Cook, 1989). 

Κάνοντας ένα βήµα πιο πέρα, µπορούσε να ορίσουµε ως οικονοµική κρίση την 

κατάσταση εκείνη όπου η «σπάνις» των µέσων ικανοποίησης µειώνεται µαζικά, 

ραγδαία και απροειδοποίητα και αυτό οδηγεί σε αναστατώσεις και ανατροπές 

µεγάλης έκτασης. Η προσέγγιση αυτή µας βοηθά να κάνουµε µια ταξινόµηση 

των οικονοµικών κρίσεων ανάλογα µε τη φύση του αιτίου που τις προκάλεσε και 

τη µορφή µε την οποία εκδηλώθηκαν (Boin et al., 2005).  

Η οικονοµική κρίση παγκόσµιας εµβέλειας θεωρείται υπεύθυνη για την 

επιβράδυνση της οικονοµικής ανάπτυξης παγκοσµίως. Αυτή η επιβράδυνση έχει 

ως αποτέλεσµα τη συρρίκνωση του ποσοστού της ζήτησης των αγαθών, των 

υπηρεσιών αλλά και του συνόλου των βιοµηχανικών προϊόντων. Το γεγονός 

αυτό συνεπάγεται πως οι επιχειρήσεις δέχονται µεγάλες πιέσεις αναφορικά µε 

την προσαρµογή τους στις παρούσες συνθήκες. Στις πλείστες των περιπτώσεων 

αναγκάζονται να προχωρήσουν στη µείωση του κόστους, στην επανεξέταση της  

εταιρικής τους στρατηγική, στη διενέργεια επενδύσεων αλλά και στην  

αναδιάρθρωση του καταστατικού τους (Ulrich et  al., 2009).  
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Αποτελεσµατικά, µια µεγάλη πληθώρα επιχειρήσεων έχει παγώσει τον τοµέα που 

αφορά την πρόσληψη και απασχόληση νέου εργατικού δυναµικού. Συνεπώς,  

γίνεται κατανοητό το γεγονός πως η παγκόσµια οικονοµική κρίση έχει 

µεταβάλλει δραµατικά τις συνθήκες της αγοράς στα πλαίσια της οποίας 

λειτουργούν οι επιχειρήσεις.  

Η κρίση είναι ιδιαίτερα απειλητική κατάσταση αναφορικά µε την επιβίωση της 

επιχείρησης αλλά και τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της και είναι υπεύθυνη 

για την καταστροφή της παραγωγικής της δυναµικότητας (Vergiliel, 2004). Πιο 

συγκεκριµένα, η επιρροή της οικονοµικής κρίσης ήταν εκτεταµένη ανεξαρτήτων 

του κλάδου, του µεγέθους ή της τοποθεσίας της επιχείρησης. Αναλυτικότερα, η 

κρίση την οποία έχουν να αντιµετωπίσουν οι επιχειρήσεις ορίζεται ως η 

«απροσδόκητη και απρόβλεπτη ένταση που απαιτεί γρήγορη αντίδραση και 

απειλεί τις υπάρχουσες αξίες, τους στόχους και τις υποθέσεις του οργανισµού, 

καθιστώντας τις µεθόδους πρόληψης και προσαρµογής, ανεπαρκείς» 

(Ozdevecioglu, 2002: 63). 

Συνεπώς, στα πλαίσια του συγκεκριµένου ταραχώδους οικονοµικού 

περιβάλλοντος, το επιχειρηµατικό δυναµικό έρχεται αντιµέτωπο µε την 

επιτακτική ανάγκη λήψης µέτρων µε στόχο την επιβίωσή του. Γενικότερα, τα 

προβλήµατα τα οποία έχουν να αντιµετωπίσουν οι επιχειρήσεις, την περίοδο της 

κρίσης, εµφανίζουν άµεση σύνδεση µε τη µείωση του επιπέδου των πωλήσεων, 

µε την αγορά των πρώτων υλών για την παραγωγή, µε την είσπραξη των 

απαιτήσεων, µε την περιορισµένη δυνατότητα δανεισµού κλπ. Οι επιχειρήσεις οι 

οποίες εµφανίζουν αποφασιστική δράση και στρατηγική µέθοδο και 

ανταποκρίνονται στην κρίση νωρίς, στις πλείστες των περιπτώσεων, τα 

πηγαίνουν καλύτερα συγκριτικά µε κάποιες οι οποίες πάσχουν από παράλυση ή 

(Branstad et al, 2009). Πιο συγκεκριµένα, η χρονική διάρκεια της 

αποτελεσµατικής ανταπόκρισης µιας επιχείρησης στην κρίση, επηρεάζει τη φήµη 

της, την αξιοπιστία της, την ακεραιότητα που έχουν οι δραστηριότητές της αλλά 

και το επίπεδο της  επίδοσής της στην αγορά (Calloway & Keen, 1996). 
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Αναφορικά µε την ελληνική οικονοµία, αυτή φαίνεται πως διέρχεται µια 

συνεχόµενη περίοδο βαθιάς οικονοµικής κρίσης η οποία ως βασικά 

χαρακτηριστικά της έχει την παρατεταµένη µείωση της οικονοµικής 

δραστηριότητας αλλά και την ύφεση η οποία εξακολουθεί να υφίσταται, γεγονός 

το οποίο εµφανίζει άµεσο αντίκτυπο όσον αφορά στο πεδίο της λειτουργίας και 

των επιδόσεων του επιχειρηµατικού δυναµικού της χώρας. Η επιδείνωση αυτή 

µπορεί πλέον να χαρακτηριστεί ως διάχυτη και σε όλο το εύρος των εµπορικών 

δραστηριοτήτων. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της είναι η πτωτική τάση του 

κύκλου εργασιών της επιχείρησης, η ανατροπή της κερδοφορίας αλλά και η 

µείωση της κεφαλαιουχικής βάσης του εµπορίου (Ετήσια Έκθεση Ελληνικού 

Εµπορίου, 2011) . 

1.1.2. Επιχειρηµατικότητα 

Η επιχειρηµατικότητα έχει να κάνει κυρίως µε τη δραστηριοποίηση αλλά και την 

ικανότητα την οποία κατέχει ένα άτοµο αναφορικά µε την αναγνώριση των 

ευκαιριών και την εκµετάλλευση τους έχοντας ως στόχο να επιτύχει 

προστιθέµενη αξία ή να έχει οικονοµικό όφελος (Τσακανίκας, 2006).  

Η οικονοµική κρίση οδηγεί τις επιχειρήσεις, αναφορικά µε την επιβίωσή τους, 

στην υιοθέτηση υπευθύνων και αειφόρων επιχειρηµατικών πρακτικών. Οι 

βιώσιµες επιχειρήσεις είναι αναγκαίο, όπως θα αναλυθεί και παρακάτω να 

καινοτοµούν, να υιοθετούν κατάλληλες τεχνολογίες και να ενισχύσουν την 

ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών τους ώστε να παραµείνουν 

ανταγωνιστικές (Ιωαννίδης, 1995). Εκτός των άλλων, αναφορικά µε την 

επιβίωση και ανάπτυξη της κάθε µίας επιχείρησης, σηµαντικοί παράγοντες 

µπορούν αν θεωρηθούν η χρηµατοδότηση, η ανάπτυξη εξαγωγικών δράσεων – 

διεθνοποίηση της επιχείρησης, η διαµόρφωση της στρατηγικής διαχείρισης 

κρίσεων και οι στρατηγικές κινήσεις ανάπτυξης (Audretsch, 2002).  
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Η επιχειρηµατικότητα σχετίζεται άµεσα µε τα άτοµα, τις επιλογές τους αλλά και 

το σύνολο των ενεργειών τους, στις οποίες προβαίνουν κατά τη διαδικασία της 

εκκίνησης, της εξαγοράς ή της λειτουργίας µιας επιχείρησης ή τη συµµετοχή 

τους στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων (Casson, 1982). Οι επιχειρηµατίες είναι 

µια ανοµοιογενής οµάδα η οποία προέρχονται από όλους τους χώρους. Ωστόσο 

υπάρχουν κάποια συγκεκριµένα κοινά χαρακτηριστικά επιχειρηµατικής 

συµπεριφοράς τα οποία εντοπίζονται γενικά και συµπεριλαµβάνουν την 

ετοιµότητα αναφορικά µε την ανάληψη κινδύνων και της επιθυµίας για 

ανεξαρτησία και αυτοπραγµάτωση (Τσακανίκας, 2006). 

Παρά τη συνειδητοποίηση της ανάγκης ενδυνάµωσης της επιχειρηµατικότητας, 

οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν καταφέρει προς το παρόν να 

καλύψουν τη µεγάλη διαφορά που παρουσιάζουν µε χώρες όπως είναι οι Η.Π.Α 

και γενικότερα µε τους ρυθµούς ανάπτυξης των αγγλοσαξονικών µη 

Ευρωπαϊκών χωρών. Εάν η Ευρώπη αφήσει να συνεχιστούν οι τρέχουσες 

οικονοµικές τάσεις, το µερίδιό της στην παγκόσµια παραγωγή θα µειωθεί, 

κυρίως καθώς ολοένα και περισσότερο οι ασιατικές οικονοµίες αναπτύσσονται 

µε µεγάλη ταχύτητα (Ιωαννίδης, 1995).  

Οι συνεχείς αλλαγές του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, είχαν σαν αποτέλεσµα 

να µετακινήσουν το συγκριτικό πλεονέκτηµα της Ευρώπης σε δραστηριότητες 

που βασίζονται στη γνώση. Είναι πλέον κάτι περισσότερο από απαραίτητο και 

αναγκαίο για την πρόοδο της Ευρώπης, να ενθαρρύνει µε κάθε τρόπο την 

επιχειρηµατικότητα. Χρειάζεται περισσότερες νέες και ανθηρές επιχειρήσεις που 

να είναι έτοιµες να αξιοποιήσουν το άνοιγµα των αγορών και να ξεκινήσουν 

δηµιουργικές ή καινοτόµες προσπάθειες εµπορικής εκµετάλλευσης σε 

µεγαλύτερη κλίµακα.  

Προκειµένου να σηµειωθεί αυτή η πρόοδος της Ευρώπης στον τοµέα της 

επιχειρηµατικότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την Πράσινη Βίβλο για 

την επιχειρηµατικότητα, η οποία και επιχειρεί να δώσει µια συνολική απάντηση 
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στο συγκεκριµένο ζήτηµα, µε µέτρα που αποβλέπουν στη βελτίωση τόσο των 

ενδογενών παραγόντων, αυτών δηλαδή που καθορίζουν την ατοµική απόφαση 

για την έναρξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, όσο και των εξωγενών, που 

αφορούν κυρίως το οικονοµικό περιβάλλον (Κώτσιος, 2013). 

Γίνεται πλέον φανερό, ότι η Ευρώπη µε όλες αυτές τις πολιτικές που έχει 

θεσπίσει, έχει ήδη κατανοήσει τις διαρθρωτικές αλλαγές που συµβαίνουν στην 

παγκόσµια οικονοµία και την ανάγκη να προσαρµοστεί σε αυτές, προκειµένου 

να παραµείνει ανταγωνιστική. Απαραίτητη εποµένως προϋπόθεση, είναι να δοθεί 

το απαραίτητο βάρος που χρειάζεται στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. Η 

στάση των Ευρωπαίων γενικά, απέναντι στην επιχειρηµατικότητα και η 

συµµετοχή τους σ’ αυτή, παρουσιάζει µεγάλες αποκλίσεις σε σχέση µε χώρες 

όπως οι Η.Π.Α (Κώτσιος, 2013). Οι Ευρωπαίοι συµµετέχουν λιγότερο από τους 

Αµερικανούς σε νέες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες και οι ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις δεν έχουν εξίσου γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης σε σχέση µε τις 

επιχειρήσεις των Η.Π.Α.  

1.1.3. Ανταγωνιστικότητα 

Η ανταγωνιστικότητα µιας χώρας ορίζεται ως «ο βαθµός ικανότητας µιας χώρας 

να παράγει-κάτω από συνθήκες ελεύθερου και χωρίς διακρίσεις ανταγωνισµού - 

αγαθά και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διεθνών αγορών, 

ενώ συγχρόνως διατηρούν και επεκτείνουν το πραγµατικό εισόδηµα των 

κατοίκων µακροχρόνια» (Ιωαννίδης, 1995). Εποµένως, σύµφωνα µε τον 

παραπάνω ορισµό, η ανταγωνιστικότητα αντανακλάται στην ικανότητα µιας 

οικονοµίας να εξασφαλίζει, να διατηρεί και να διευρύνει τα µερίδιά της στις 

διεθνείς αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και κυρίως σε αυτές τις αγορές που 

χαρακτηρίζονται ως αγορές - στόχοι. 

Άλλος ένα ορισµός υποστηρίζει πως η ανταγωνιστικότητα είναι «το σύνολο των 

θεσµικών οργάνων και οικονοµικών πολιτικών που ενισχύουν τις προοπτικές 
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µακροπρόθεσµης οικονοµικής µεγέθυνσης». Ο ορισµός αυτός παραπέµπει 

κυρίως στους παράγοντες που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και στο 

µακροχρόνιο αποτέλεσµα- την ανάπτυξη (Καραγιάννης, 1995). Η 

ανταγωνιστικότητα αποτελεί ικανή συνθήκη για την επίτευξη υψηλότερου 

βιοτικού επιπέδου και απασχόλησης. Μάλιστα, σε µακροχρόνια βάση, η 

ανταγωνιστικότητα αποτελεί τον βασικότερο προσδιοριστικό παράγοντα της 

αναπτυξιακής επίδοσης. Εποµένως, οι πολιτικές συστηµατικής ενίσχυσής της 

αποτελούν ένα αναγκαίο στοιχείο επιτυχίας της συνολικής προσπάθειας για 

ανάπτυξη και ευηµερία µιας χώρας (Γιαννίτσης και συν, 2009). 

Ενώ λοιπόν, η ανταγωνιστικότητα είναι ικανή συνθήκη για την οικονοµική 

ανάπτυξη και κοινωνική ευηµερία, αντίστροφα, η επίτευξη υψηλών ρυθµών 

ανάπτυξης δεν εξασφαλίζει αυτόµατα την ανταγωνιστικότητα µιας οικονοµίας.  

Η Ελλάδα αποτελεί ίσως αντιπροσωπευτικό παράδειγµα επιβεβαίωσης αυτής της 

παραδοχής καθώς οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης των τελευταίων ετών 

συνοδεύτηκαν από απώλειες ανταγωνιστικότητας - µε βάση τους δείκτες διεθνών 

οργανισµών (ΟΟΣΑ, ∆ΝΤ, Παγκόσµια Τράπεζα) - αύξηση της ανεργίας, 

περιορισµένη διάχυση του αποτελέσµατος, απώλειες µεριδίων σε ξένες αγορές, 

χειροτέρευση του εµπορικού ισοζυγίου, απουσία διάκρισης επιχειρηµατικών 

κλάδων διεθνώς αλλά και απουσία ουσιαστικών δοµικών αλλαγών και ρήξεων 

στην λειτουργία του οικονοµικού συστήµατος. Από την άλλη πλευρά, η 

παγκόσµια οικονοµία χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό στις διεθνείς 

αγορές (Κώτσιος, 2013). 

Η έννοια της ανταγωνιστικότητας αναφέρεται, µε απλά λόγια, στην ικανότητα 

των επιχειρήσεων µιας χώρας να ανταγωνίζονται άλλες, τόσο στην εσωτερική 

αγορά της όσο και στις διεθνείς αγορές (Ιωαννίδης, 1995). Βραχυχρόνια, η 

ικανότητα αυτή εξαρτάται από το κόστος, τις τιµές και τους µισθούς. 

Μακροχρόνια από διαρθρωτικές αλλαγές. Και στις δύο περιπτώσεις επηρεάζεται 

καθοριστικά (αλλά όχι αποκλειστικά) από την οικονοµική και κοινωνική 
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πολιτική (κρατικές ρυθµίσεις, επενδύσεις υποδοµών κλπ). Γενικά, η έννοια της 

εθνικής ανταγωνιστικότητας παραπέµπει στην ανάγκη για οικονοµικές 

µεταρρυθµίσεις και άνοδο της παραγωγικότητας (Καραγιάννης, 1995). Η 

ανταγωνιστικότητα συνιστά λοιπόν κρίσιµο για την ανάπτυξη όρο. Μειούµενη 

διεθνής ανταγωνιστικότητα µιας οικονοµίας ή άνοιγµα της απόστασης που τη 

χωρίζει από άλλες έχει ως συνέπεια αυξανόµενους κινδύνους για την οικονοµική 

µεγέθυνση και την απασχόληση και για τις αξίες του κοινωνικού κράτους. 

Ένας από τους βασικούς δείκτες της ανταγωνιστικότητας που χαρακτηρίζει την 

οικονοµία µιας χώρας είναι το ποσοστό των εισαγωγών που καλύπτουν οι 

εξαγωγές της. Μετριέται λοιπόν ex post µε βάση το ποσοστό κάλυψης των 

εισαγωγών από τις εξαγωγές ή εναλλακτικά µε τα µερίδια αγοράς που καλύπτουν 

τα προϊόντα µιας χώρας στις διεθνείς αγορές. Εκτός από αυτούς τους τρόπους 

µέτρησης, το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ (World Economic Forum - WEF) 

έχει δηµιουργήσει ένα δείκτη ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness 

Index - GCI), ο οποίος λαµβάνει υπόψη του το τρέχον επίπεδο ανάπτυξης και 

στοχεύει στη µέτρηση της ικανότητας µιας εθνικής οικονοµίας να επιτύχει 

συνεχή οικονοµική ανάπτυξη τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µακροπρόθεσµα 

(Γιαννίτσης και συν, 2009).   

Ο δείκτης αυτός αποτελείται από τρεις σταθµισµένους υπο-δείκτες που µετρούν: 

την ποιότητα του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος, την ποιότητα των δηµοσίων 

θεσµών της χώρας και το επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξής της. Αυτοί οι υπο-

δείκτες υπολογίζονται λαµβάνοντας υπόψη τόσο δηµόσια διαθέσιµα στοιχεία 

από τους εθνικούς λογαριασµούς της χώρας, όσο και στοιχεία ερευνών που 

διενεργεί το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ. 

Έτσι, η διεθνής ανταγωνιστικότητα µιας οικονοµίας εξαρτάται από το φάσµα και 

την ποιότητα των αγαθών και των υπηρεσιών που µπορεί να παράγει και να 

εξάγει µια χώρα και, αντιστοίχως, από τον τρόπο µε τον οποίο οι αγορές, τα 

θεσµικά όργανα και οι πολιτικές στηρίζουν και προάγουν τις άλλες παραµέτρους 



 

 

 

 

 

 

 

[15] 
 

της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της. Η ανταγωνιστικότητα µιας χώρας 

εξαρτάται, από ένα πλήθος παραγόντων που λειτουργούν βραχυπρόθεσµα αλλά 

και µακροπρόθεσµα (Κώτσιος, 2013). Μεταξύ των µακροπρόθεσµων αυτών 

παραγόντων είναι (Γιαννίτσης και συν, 2009): 

� η ποιότητα των προϊόντων 

� η καινοτοµία 

� οι δαπάνες για έρευνα και τεχνολογία 

� η τεχνολογική εξέλιξη και η ενσωµάτωσή της στην παραγωγική 

διαδικασία 

� η εκπαίδευση του εργατικού δυναµικού 

� η επιχειρηµατικότητα 

Στους κυρίως βραχυπρόθεσµους παράγοντες περιλαµβάνονται (Γιαννίτσης και 

συν, 2009): 

� το κόστος εργασίας (µισθοί, ασφαλιστικές εισφορές κ.α.)  

�  η συναλλαγµατική ισοτιµία  

� η εξέλιξη της παραγωγικότητας 

� το επίπεδο του πληθωρισµού 

� η πολιτική κέρδους των επιχειρήσεων 
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Οι παράγοντες αυτοί τις περισσότερες φορές αλληλεπιδρούν µεταξύ τους. Για 

παράδειγµα, το επίπεδο του πληθωρισµού σε µία χώρα καθορίζεται και από το 

κόστος εργασίας αλλά και την πολιτική κέρδους των επιχειρήσεων, το επίπεδο 

του ανταγωνισµού, τις µεταβολές της συναλλαγµατικής ισοτιµίας κ.α. Και 

αντίστροφα, για παράδειγµα το κόστος εργασίας τροφοδοτείται από την πιθανή 

ύπαρξη υψηλού πληθωρισµού, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την ενσωµάτωσή 

τους στη παραγωγική διαδικασία κλπ. 

1.1.4. Παραγωγικότητα 

Στη βιβλιογραφία, η προσοχή έχει εστιάσει στην παραγωγικότητα σαν σηµαντικό 

παράγοντα στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, τη δηµιουργία των καλύτερων 

θέσεων εργασίας και την κοινωνική ανάπτυξη. Οι µετρήσεις παραγωγικότητας 

είναι επίσης χρήσιµες για τις µελέτες της διεθνούς ανταγωνιστικότητας.  

Οι χώρες µε υψηλούς ρυθµούς αύξησης της παραγωγικότητας είναι σε θέση να 

πωλήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στις διεθνείς αγορές σε 

χαµηλότερες τιµές. Εντούτοις, η ανταγωνιστικότητα δεν καθορίζεται µόνο από 

την παραγωγικότητα, αλλά και από το κόστος των συντελεστών στη διαδικασία 

παραγωγής (Ιωαννίδης, 1995). Πράγµατι, ένα γνωστό µέτρο της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας συνδυάζει το κόστος εργασίας και την παραγωγικότητα σε 

ένα ενιαίο µέτρο του κόστους εργασίας ανά µονάδα παραγωγής. Οι µετρήσεις 

µοναδιαίου κόστους εργασίας έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως για τις διεθνείς 

συγκρίσεις της ανταγωνιστικότητας κόστους (Ioannides, 2003). 

Πρέπει να τονιστεί ότι µια αποκλειστική εστίαση στην παραγωγικότητα και το 

κόστος εργασίας δεν µπορεί φυσικά πλήρως να εξηγήσει τα εµπορικά σχέδια και 

τις διαφορές σε οικονοµική απόδοση µεταξύ των χωρών. Αρχικά, σε επίπεδο 

χωρών, είναι δύσκολο να µιλήσει για την ανταγωνιστικότητα, δεδοµένου ότι για 

να κυριολεκτήσουµε κάποιος πρέπει πάντα να διακρίνει µεταξύ των βιοµηχανιών 

µε και χωρίς ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα σχετικά µε άλλες χώρες (Ιωαννίδης, 
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1995). Μια εστίαση σε επίπεδο κλάδων ή βιοµηχανιών είναι εποµένως πολύ 

σηµαντική. 

Παρά τους περιορισµούς του, ο έλεγχος του µοναδιαίου κόστους εργασίας είναι 

ένα χρήσιµο εργαλείο για να παρακολουθήσει κανείς την ανταγωνιστική επίδοση 

µιας χώρας βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα. Το µοναδιαίο κόστος εργασίας 

είναι ιδιαίτερα χρήσιµο όταν αποσυντίθεται στα αποτελέσµατα της 

παραγωγικότητας, του κόστους εργασίας και της σχετικής απόδοσης τιµών 

(Ioannides, 2003). Σαφώς µια πτώση στο µοναδιαίο κόστους εργασίας που 

επιτυγχάνεται µέσω της αύξησης παραγωγικότητας έχει πολύ διαφορετικές 

επιπτώσεις στην ποιότητα και αµοιβή της εργασίας από µια παρόµοια πτώση που 

οφείλεται σε µια περικοπή στις αµοιβές.  

Μια πολύ µεγάλη έµφαση είτε στην αµοιβή είτε στην παραγωγικότητα µπορεί να 

επιδράσει στην άλλη µεταβλητή µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η επιδιωκόµενη 

αλλαγή του µοναδιαίου κόστους εργασίας µπορεί να µην εµφανιστεί. 

Παραδείγµατος χάριν, αφ' ενός µια υπερβολική και µακροχρόνια έµφαση στη 

µετριοπάθεια αµοιβών µπορεί να απειλήσει το ποσοστό αύξησης 

παραγωγικότητας µιας χώρας δεδοµένου ότι αυτό µπορεί να αποθαρρύνει την 

καινοτοµία και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναµικό. Αφ' ετέρου, ειδικότερα 

για τις αναπτυσσόµενες χώρες, µια πολύ ισχυρή έµφαση στη βελτίωση 

παραγωγικότητας µε µείωση της απασχόλησης κυρίως των µε λίγα προσόντα 

ανθρώπων που δηµιουργούν µια µεγάλη οµάδα εργαζοµένων χαµηλής-

παραγωγικότητας, µπορεί στη συνέχεια να απειλήσει την απόδοση 

παραγωγικότητας της οικονοµίας µακροπρόθεσµα (Ioannides, 2003). 

Σαφώς µια ισορροπηµένη στρατηγική που οδηγεί στη δηµιουργία 

παραγωγικότερων και καλύτερες πληρωµένων θέσεων εργασίας είναι ο τρόπος 

προς τη βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα που µπορεί να διατηρηθεί 

µακροπρόθεσµα. 
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1.2. Οικονοµική κρίση 

1.2.1 Ανάλυση οικονοµικής κρίσης - αίτια –συνέπειες 

Το πλαίσιο της ελληνικής οικονοµική κρίση δεν µπορεί να γίνει αντιληπτό ως 

ένα µεµονωµένο γεγονός. Ξεσπά στο µέσο δύο συστηµικών κρίσεων συνιστά 

επακόλουθο της χρηµατοπιστωτικής κρίσης των Ηνωµένων Πολιτειών της 

Αµερικής (ΗΠΑ) του 2008 και θρυαλλίδα της κρίσης της ζώνης του ευρώ. Είναι 

πιθανό ότι, αν δεν ήταν η Ελλάδα θα ήταν κάποιο άλλο ευάλωτο κράτος µέλος 

στη θέση της και η κρίση της ευρωζώνης δε θα είχε αποφευχθεί. Η κρίση στις 

ΗΠΑ έδρασε σαν καταλύτης. 

Αναφορικά µε την διαδικασία της διάγνωση της ελληνικής κρίσης, πρέπει να 

λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η παραπάνω παρατήρηση καθώς πέρα από τις 

εγγενείς θεµελιώδεις αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας, εντοπίζονται αίτια 

που συνδέονται άρρηκτα µε τις παραπάνω δύο κρίσεις. Στην Ελλάδα η κρίση 

αλλάζει χαρακτήρα και από χρηµατοπιστωτική µετατρέπεται σε κρίση χρέους, 

καθώς το υψηλό δηµόσιο χρέος της γίνεται στόχος των αγορών ως το αδύναµο 

σηµείο της ελληνικής οικονοµίας. Ωστόσο, αυτός ο χαρακτηρισµός δεν την 

προσδιορίζει απόλυτα δεδοµένου ότι η ελληνική κρίση έχει ποικίλες εκφάνσεις. 

Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών (δίδυµα ελλείµµατα), το δηµόσιο χρέος και το εξωτερικό χρέος, το 

έλλειµµα ανταγωνιστικότητας και το έλλειµµα αξιοπιστίας2  συνθέτουν την 

εικόνα της ελληνικής οικονοµίας. Η εικόνα αυτή ήταν που επηρέασε τις αγορές 

και έτσι, ο εξωτερικός δανεισµός της χώρας, όπου µετά την ένταξή της στην 

ΟΝΕ φάνταζε δεδοµένος και απρόσκοπτος, κατέστη, µέσα σε λίγο διάστηµα, 

απαγορευτικός. 

                                                           
2 Το έλλειµµα αξιοπιστίας της Ελλάδος εντοπίζεται τόσο στη «δηµοσιονοµική εκτροπή» της χώρας 

όσο και στη συνεχή αποτυχία εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών της που προκύπτουν από τη 

Συνθήκη του Μάαστριχτ και το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 
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Η διαδικασία της ένταξης σε ένα πρόγραµµα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης δεν 

ήταν πρωτόγνωρη εµπειρία, µα ούτε η Ελλάδα βρίσκεται για πρώτη φορά τόσο 

κοντά στο χείλος της χρεοκοπίας. Περίπου το ήµισυ της περιόδου από το 18293  

µέχρι το 2006 η Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση αθέτησης πληρωµών ή 

αναδιάρθρωσης του χρέους της (Reinhart & Rogoff, 2008). Στη διάρκεια των 

τριών τελευταίων δεκαετιών, η χώρα τέθηκε πολλές φορές υπό δηµοσιονοµική 

επιτήρηση. Υπενθυµίζονται, τα δύο προγράµµατα λιτότητας το 1985-1987 και το 

1990-1993 και η δηµοσιονοµική και νοµισµατική πειθαρχία για την επίτευξη της 

Σύγκλισης, προκειµένου να εξασφαλίσει την ένταξή της στον πυρήνα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τη ζώνη του ευρώ. Επίσης, για την παράβαση του 

Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης εισήλθε σε καθεστώς δηµοσιονοµικής 

εποπτείας το 2004 από το οποίο βγήκε το 2007, ενώ από τον Απρίλιο του 2009 η 

ελληνική οικονοµία υπήχθη στη ∆ιαδικασία Υπερβολικού Ελλείµµατος, επειδή 

τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα των δύο τελευταίων ετών είχαν υπερβεί 

αδικαιολόγητα
4  το όριο που έθετε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

(ΣΣΑ), ήτοι το 3% του ΑΕΠ (Τράπεζα της Ελλάδος, 2009). 5,6 

Τα αίτια της ελληνικής κρίσης διακρίνονται σε ιθαγενή (ελληνικά), συστηµικά 

περιφερειακά, αφού αφορούν στην αρχιτεκτονική της ευρωζώνης και συστηµικά 

διεθνή, δεδοµένου του τρόπου που λειτουργεί το παγκόσµιο σύστηµα και δη, οι 

διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η διάκριση αυτή έγινε γιατί και στα τρία επίπεδα 

εντοπίζονται τρωτά σηµεία ο συνδυασµός των οποίων συνέβαλε στο ξέσπασµα 

                                                           
3 Το 1829 καταγράφεται στο άρθρο ως το έτος ανεξαρτησίας της Ελλάδος. 
4 Αφού δεν είχαν προκύψει «ειδικές συνθήκες», όπως για παράδειγµα έκτακτα γεγονότα που θα 

δικαιολογούσαν την ύπαρξη υπερβολικού ελλείµµατος. 
5 Τούτο προέκυψε µετά την εκτίναξη του ελλείµµατος της γενικής κυβέρνησης στο 5,6% του ΑΕΠ, το 

οποίο σύµφωνα µε τα αναθεωρηµένα στοιχεία της Eurostat (22.04.2010) διαµορφώθηκε τελικά στο 

13,6% του ΑΕΠ, ενώ το δηµόσιο χρέος έφθασε το 115,1% του ΑΕΠ. 
6 Την περίοδο 2000-2007 ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης ήταν κατά µέσο όρο περίπου 4,0% 

ετησίως, τα επιτόκια δανεισµού του ∆ηµοσίου σε συνεχή αποκλιµάκωση έως το 2005, ενώ το 2008 ο 

ρυθµός ανάπτυξης υποχώρησε στο 2,0% και τα επιτόκια αυξήθηκαν από 3,2% το 2005 σε 4,6% το 

2008 επηρεάζοντας ανοδικά τη δυναµική του χρέους. 
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της ελληνικής κρίσης. Άλλωστε η Ελλάδα δεν είναι ένα αποµονωµένο κράτος• 

είναι πλήρες µέλος της ΕΕ, µοιράζεται µε άλλα δεκαέξι κράτη ένα κοινό νόµισµα 

και όλα αυτά λαµβάνουν χώρα µέσα σε ένα παγκόσµιο σύστηµα που διέπεται 

από τους κανόνες της παγκοσµιοποίησης. 

Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών (δίδυµα ελλείµµατα), το δηµόσιο χρέος και το εξωτερικό χρέος, το 

έλλειµµα ανταγωνιστικότητας και το έλλειµµα αξιοπιστίας7  συνθέτουν την 

εικόνα της ελληνικής οικονοµίας. Η εικόνα αυτή ήταν που επηρέασε τις αγορές 

και έτσι, ο εξωτερικός δανεισµός της χώρας, όπου µετά την ένταξή της στην 

ΟΝΕ φάνταζε δεδοµένος και απρόσκοπτος, κατέστη, µέσα σε λίγο διάστηµα, 

απαγορευτικός. 

Η διαδικασία της ένταξης σε ένα πρόγραµµα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης δεν 

ήταν πρωτόγνωρη εµπειρία, µα ούτε η Ελλάδα βρίσκεται για πρώτη φορά τόσο 

κοντά στο χείλος της χρεοκοπίας. Περίπου το ήµισυ της περιόδου από το 18298  

µέχρι το 2006 η Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση αθέτησης πληρωµών ή 

αναδιάρθρωσης του χρέους της (Reinhart & Rogoff, 2008). Στη διάρκεια των 

τριών τελευταίων δεκαετιών, η χώρα τέθηκε πολλές φορές υπό δηµοσιονοµική 

επιτήρηση. Υπενθυµίζονται, τα δύο προγράµµατα λιτότητας το 1985-1987 και το 

1990-1993 και η δηµοσιονοµική και νοµισµατική πειθαρχία για την επίτευξη της 

Σύγκλισης, προκειµένου να εξασφαλίσει την ένταξή της στον πυρήνα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τη ζώνη του ευρώ. Επίσης, για την παράβαση του 

Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης εισήλθε σε καθεστώς δηµοσιονοµικής 

εποπτείας το 2004 από το οποίο βγήκε το 2007, ενώ από τον Απρίλιο του 2009 η 

ελληνική οικονοµία υπήχθη στη ∆ιαδικασία Υπερβολικού Ελλείµµατος, επειδή 

τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα των δύο τελευταίων ετών είχαν υπερβεί 

                                                           
7 Το έλλειµµα αξιοπιστίας της Ελλάδος εντοπίζεται τόσο στη «δηµοσιονοµική εκτροπή» της χώρας 

όσο και στη συνεχή αποτυχία εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών της που προκύπτουν από τη 

Συνθήκη του Μάαστριχτ και το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 
8 Το 1829 καταγράφεται στο άρθρο ως το έτος ανεξαρτησίας της Ελλάδος. 
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αδικαιολόγητα
9  το όριο που έθετε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

(ΣΣΑ), ήτοι το 3% του ΑΕΠ (Τράπεζα της Ελλάδος, 2009). 10,11 

Τα αίτια της ελληνικής κρίσης διακρίνονται σε ιθαγενή (ελληνικά), συστηµικά 

περιφερειακά, αφού αφορούν στην αρχιτεκτονική της ευρωζώνης και συστηµικά 

διεθνή, δεδοµένου του τρόπου που λειτουργεί το παγκόσµιο σύστηµα και δη, οι 

διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η διάκριση αυτή έγινε γιατί και στα τρία επίπεδα 

εντοπίζονται τρωτά σηµεία ο συνδυασµός των οποίων συνέβαλε στο ξέσπασµα 

της ελληνικής κρίσης. Άλλωστε η Ελλάδα δεν είναι ένα αποµονωµένο κράτος• 

είναι πλήρες µέλος της ΕΕ, µοιράζεται µε άλλα δεκαέξι κράτη ένα κοινό νόµισµα 

και όλα αυτά λαµβάνουν χώρα µέσα σε ένα παγκόσµιο σύστηµα που διέπεται 

από τους κανόνες της παγκοσµιοποίησης. 

Στα ιθαγενή αίτια της κρίσης εντάσσονται τα παρακάτω: 

� Η διεθνής επενδυτική θέση της Ελλάδος 

Στην χώρα µας, η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση, εµφανίζεται επιδεινούµενα 

αρνητική µε τα κυρίαρχα συστατικά της µέρη (υποχρεώσεις στο εξωτερικό) να 

είναι οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου και τα δάνεια ενώ η πολυεθνικοποίηση της 

ελληνικής οικονοµίας (Άµεσες Ξένες Επενδύσεις) εµφανίζει αναιµικές επιδόσεις. 

Κατά συνέπεια, τα αυξανόµενα ελλείµµατα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών χρηµατοδοτούνται από εξωτερικό δανεισµό και όχι από επενδύσεις. 

                                                           
9 Αφού δεν είχαν προκύψει «ειδικές συνθήκες», όπως για παράδειγµα έκτακτα γεγονότα που θα 

δικαιολογούσαν την ύπαρξη υπερβολικού ελλείµµατος. 
10 Τούτο προέκυψε µετά την εκτίναξη του ελλείµµατος της γενικής κυβέρνησης στο 5,6% του ΑΕΠ, το 

οποίο σύµφωνα µε τα αναθεωρηµένα στοιχεία της Eurostat (22.04.2010) διαµορφώθηκε τελικά στο 

13,6% του ΑΕΠ, ενώ το δηµόσιο χρέος έφθασε το 115,1% του ΑΕΠ. 
11 Την περίοδο 2000-2007 ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης ήταν κατά µέσο όρο περίπου 4,0% 

ετησίως, τα επιτόκια δανεισµού του ∆ηµοσίου σε συνεχή αποκλιµάκωση έως το 2005, ενώ το 2008 ο 

ρυθµός ανάπτυξης υποχώρησε στο 2,0% και τα επιτόκια αυξήθηκαν από 3,2% το 2005 σε 4,6% το 

2008 επηρεάζοντας ανοδικά τη δυναµική του χρέους. 
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Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, τα δάνεια που εισέρρευσαν στη χώρα έως το 2009 

ανήλθαν σε 400 δισεκ. ευρώ, από τα 70 δισεκ. το 1999. 

Πράγµατι, η Ελλάδα καταγράφει χαµηλές επιδόσεις στην προσέλκυση 

επενδύσεων αλλά διαθέτει σηµαντικές δυνατότητες για την προσέλκυση αυτών. 
12
Έχει σηµειωθεί ότι η µείωση του εργατικού κόστους δεν αποτελεί βιώσιµη 

πολιτική προσέλκυσης επενδύσεων, αντίθετα χρειάζεται να διορθωθούν οι 

αγκυλώσεις στην αγορά εργασίας, να ενισχυθεί η παραγωγικότητα και να 

αξιοποιηθεί το ανθρώπινο δυναµικό της χώρας. Σε αντίθεση µε την Ελλάδα, η 

Ιρλανδία και η Πορτογαλία, που επίσης υπόκεινται σε αυστηρή δηµοσιονοµική 

πειθαρχία, η πρώτη βρίσκεται µέσα στους δέκα πρώτους δηµοφιλέστερους 

προορισµούς επενδύσεων και η Πορτογαλία µεταπήδησε από την 116η θέση 

στην 68η (UNCTAD, 2012). 

� Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας  

Η βασική διαχρονική ιδιοµορφία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στην 

περίπτωση της Ελλάδος εντοπίζεται στο χρόνιο έλλειµµα του εµπορικού 

ισοζυγίου και στο πλεόνασµα στο ισοζύγιο υπηρεσιών, µεταβιβάσεων και 

χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών µε µεγάλη εξάρτηση από τις υπηρεσίες, 

                                                           
12 Σύµφωνα µε την Έκθεση «World Investment Report 2012» της ∆ιάσκεψης του ΟΗΕ για το Εµπόριο 

και την Ανάπτυξη (United Nations Conference on Trade and Development-UNCTAD) στην κορύφωση 

της κρίσης στην Ελλάδα (2011) οι εισροές επενδυτικών κεφαλαίων ΑΞΕ ήταν αισθητά µειωµένες (από 

4,499 δισεκ. δολάρια. το 2008 στο 373 εκατ. δολ. το 2010 και 1,823 δισεκ. δολάρια το 2011) και η 

χώρα βρισκόταν, σύµφωνα µε το δείκτη απόδοσης από πλευράς προσέλκυσης ΑΞΕ της UNCTAD 

(Inward FDI Attraction Index), στην 142η θέση µεταξύ 181 χωρών του ΟΗΕ. Ένα χρόνο πριν η 

Ελλάδα κατείχε λίγο υψηλότερη θέση (134η) αλλά η γενική εικόνα της δείχνει ότι διαθέτει ένα σχετικά 

αφιλόξενο επενδυτικό περιβάλλον. Σε ότι αφορά το δείκτη Inward FDI Potential Index που αποτυπώνει 

4 κατηγορίες οικονοµικών χαρακτηριστικών, δηλαδή ελκυστικότητα της εγχώριας αγοράς, ποιότητα 

και κόστος εργατικού δυναµικού, παρουσία φυσικών πόρων και ποιότητα υποδοµών η Ελλάδα 

βρίσκεται στην 59η σε σύνολο 177 χωρών. Η συµβολή των ΑΞΕ στην ανάπτυξη της χώρας υποδοχής 

υπολογίζεται µε το δείκτη Inward FDI Contribution και η Ελλάδα κατέχει την 67η θέση στις 79 χώρες 

που µελετώνται. 
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κυρίως τον τουρισµό και τις µεταβιβάσεις τόσο τις δηµόσιες όσο και τις 

ιδιωτικές (Μπαµπανάσης, 2004). Ωστόσο, παρατηρείται έλλειµµα στο ισοζύγιο 

εισοδηµάτων καθώς οι πληρωµές για τόκους, µερίσµατα και κέρδη υπερβαίνουν 

τις αντίστοιχες εισπράξεις. 

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου αντικατοπτρίζει την αυξηµένη εγχώρια 

ζήτηση εξαιτίας της υπερκυκλικής δηµοσιονοµικής και της χαλαρής 

νοµισµατικής πολιτικής, της εισροής σηµαντικών πόρων από τα ∆ιαρθρωτικά 

Ταµεία της ΕΕ και τον υπερδανεισµό των νοικοκυριών και επιχειρήσεων 

(Οικονόµου, 2010). 

Περαιτέρω, το παθητικό εµπορικό ισοζύγιο της χώρας εκφράζει το έλλειµµα 

ανταγωνιστικότητας. Σε περίπτωση που ο ρυθµός ανόδου των αµοιβών των 

συντελεστών παραγωγής είναι υψηλότερος από το ρυθµό βελτίωσης της 

παραγωγικότητας, τότε το κατά µονάδα κόστος παραγωγής των εγχωρίων 

παραγοµένων προϊόντων αυξάνεται. Αν αυτή η αύξηση, εκφρασµένη σε κοινό 

νόµισµα, είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση του κατά µονάδα 

κόστους παραγωγής στις ανταγωνίστριες χώρες, τότε η ανταγωνιστικότητα της 

εγχώριας οικονοµίας επιδεινώνεται» (Μπαµπανάσης, 2004). 

� Το ελληνικό δηµοσιονοµικό πρόβληµα και τα «δίδυµα ελλείµµατα» 

Τα έσοδα από τη φορολογία και οι αποταµιευτικοί πόροι συνιστούν την κύρια 

πηγή κάλυψης των δηµοσίων ελλειµµάτων και του χρέους. Το άνισο και 

παλαιωµένο φορολογικό σύστηµα, µη βασιζόµενο σε καθολικές και ενιαίες 

αρχές φορολόγησης συνιστά «ανοιχτή πληγή» της ελληνικής οικονοµίας 

(∆ρεττάκης, 2011). Τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα αντλούνται κυρίως από 

την επιβολή έµµεσων φόρων και δη του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας ενώ η 

άµεση φορολογία προέρχεται κυρίως από τη φορολόγηση µισθών και συντάξεων 

(Σταθάκης, 2011). 
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, τα δηµόσια έσοδα κυµαίνονταν την 

περίοδο 1995-2009 κατά µέσο όρο στο 39.3% του ΑΕΠ έναντι των δηµοσίων 

δαπανών στο 45.3% του ΑΕΠ, εµφανίζοντας σε σταθερή βάση ένα 

δηµοσιονοµικό έλλειµµα της τάξεως του 6% (µέσος όρος ευρωζώνης 2,5-3%). Η 

αιτία της υστέρησης των εσόδων έναντι των δηµοσίων δαπανών βρίσκεται στη 

µη διευρυµένη φορολογική βάση και την εκτεταµένη φοροδιαφυγή. Η µη 

φορολόγηση των ατοµικών εισοδηµάτων και των επιχειρηµατικών κερδών 

εδράζεται στο καθεστώς ειδικής µεταχείρισης εκατοντάδων επαγγελµάτων και 

επιχειρήσεων διαφόρων κλάδων. 13 

Επιπλέον, το σηµερινό φορολογικό σύστηµα χαρακτηρίζεται κατακερµατισµένο, 

πολύπλοκο και σύνθετο ενθαρρύνοντας έτσι τη διαφθορά και τη φοροδοτική 

ασυνέπεια. Η φοροδιαφυγή και η παραοικονοµία είναι κεφαλαιώδους σηµασίας 

διαρθρωτικές αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας και η κύρια ευθύνη 

επιρρίπτεται στην εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση, η οποία µε την ανοχή που έχει 

επιδείξει συµβάλλει στη διόγκωση του προβλήµατος και όχι στην εξάλειψή του 

(∆ρεττάκης, 2011). 

� ∆ιαχρονικές στρεβλώσεις στην ελληνική διακυβέρνηση και τη 

διαµόρφωση πολιτικής 

Η ανάπτυξη της Ελλάδος βασίζεται σε µια επιχειρηµατική και εθνική στρατηγική 

παρωχηµένη, µη προσαρµοσµένη στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας και 

την επένδυση στη γνώση, την καινοτοµική επίδοση των επιχειρήσεων και τη 

διάχυση νέων τεχνολογιών (Μπαµπανάσης, 2004). Από την άλλη πλευρά, η 

ελληνική επιχειρηµατικότητα χαρακτηρίζεται από τη ροπή προς την 

παραοικονοµία, τη φοροδιαφυγή, την εισφοροδιαφυγή, την ελαστική και 
                                                           
13 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µε τεκµαρτό τρόπο φορολογούνται µηχανικοί και δικηγόροι, ιδιοκτήτες 

ταξί και φορτηγών, πιλότοι και βενζινοπώλες και µια πληθώρα επαγγελµάτων. Επίσης στο δηµόσιο 

τοµέα, τα επιδόµατα σε κατηγορίες καλά αµειβόµενων, συχνά φορολογείται µε ειδικό τρόπο. Οµοίως, 

οι τράπεζες, οι κατασκευαστικές εταιρείες, οι ναυτιλιακές και άλλες φορολογούνται µε ειδικό 

καθεστώς. 
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παράνοµη εργασία και την έλλειψη κινήτρων για τεχνολογικό και θεσµικό 

εκσυγχρονισµό και οράµατος για µακροπρόθεσµα οφέλη (Αργείτης, 2011). 

Ενδεικτικός της χαµηλής ανταγωνιστικής θέσης της ελληνικής οικονοµίας στον 

τοµέα της επιχειρηµατικότητας είναι ο ∆είκτης Ευχέρειας Επιχειρηµατικής 

∆ραστηριότητας (Ease of Doing Business Index), όπου στη λίστα των εκατό 

χωρών η Ελλάδα απουσιάζει. 

Η δεύτερη κατηγορία των  αιτίων που φαίνεται να προκάλεσαν την οικονοµική 

κρίση είναι τα λεγόµενα συστηµικά αίτια περιφερειακής και παγκόσµιας 

φύσεως.  

Τα πλαίσια της ελληνική κρίσης φαίνεται πως δεν έχουν προηγούµενο. Η 

σύγκρισή της µε την κρίση της Αργεντινής του 2002, όταν η χώρα εγκατέλειψε 

τη σταθερή ισοτιµία µε το δολάριο, υποτιµώντας το πέσο κατά 300%, δεν 

ευσταθεί απόλυτα. Η Ελλάδα ως κράτος-µέλος της Οικονοµικής και 

Νοµισµατικής Ένωσης (ΟΝΕ), «µετέχει σε ένα νοµισµατικό πλαίσιο πολύ πιο 

δεσµευτικό από την πρόσδεση του πέσο µε το δολάριο, γεγονός που κάνει την 

ύφεση βαθύτερη» (Λαπαβίτσας, 2012). 

Ο De Grauwe (2011) σηµειώνει ότι οι χώρες µέλη µίας νοµισµατικής ένωσης 

αντιµετωπίζουν τα ίδια προβλήµατα µε τις αναδυόµενες χώρες καθώς και τα δύο 

σύνολα «αναγκάζονται» να εκδίδουν οµόλογα (και κατά συνέπεια το χρέος τους 

αποτιµάται) σε ένα νόµισµα, στο οποίο δεν µπορούν να ασκήσουν κανέναν 

έλεγχο. Ωστόσο, για τα µέλη της νοµισµατικής ένωσης διακρίνει µία επιπλέον 

δυσκολία οι χρηµατοπιστωτικοί τοµείς των κρατών µελών εµφανίζουν 

σηµαντικό βαθµό ολοκλήρωσης, το οποίο σηµαίνει ότι οι κάτοχοι των κρατικών 

οµολόγων (ενός κράτους) είναι διάσπαρτοι µέσα στην Ένωση. Συµπεραίνει 

λοιπόν ότι, σε περίπτωση που ένα κράτος βρεθεί, όπως και συνέβη, σε έντονη 

οικονοµική δυσχέρεια τότε είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν εξωτερικές 

επιδράσεις (externalities), µε κίνδυνο διάχυσης της κρίσης στο εσωτερικό της 

Ένωσης (spill over effects). 
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Συµπερασµατικά, η ευρωζώνη δε συνδυάζει τα κριτήρια εκείνα που 

προσδιορίζουν µία άριστη νοµισµατική περιοχή γεγονός το οποίο έχει ως 

αποτέλεσµα ο αντίκτυπος µίας κρίσης να µη γίνεται το ίδιο αισθητός στις χώρες 

που απαρτίζουν την εν λόγω περιοχή. 

Αναφορικά µε τα πλαίσια της ανάλυσης του αστικού περιβάλλοντος, είναι σαφές 

ότι η οικονοµική κρίση που πλήττει την χώρα µας έχει επηρεάσει το χώρο της 

απασχόλησης και πιο συγκεκριµένα τις εργασιακές σχέσεις που τον διέπουν. Στα 

αστικά κέντρα πια, έχει δηµιουργηθεί ένα κλίµα ιδιαίτερα ανασφαλές και 

αβέβαιο για όλους λόγω κάποιων συγκεκριµένων αλλαγών που επέφερε η κρίση. 

Κάποιες από αυτές µπορεί να σχετίζονται µε πρακτικές όπως (Λαµπίρη - 

∆ηµάκη, 1990): 

� η αµφισβήτηση της αξίας και της κοινωνικής αποτελεσµατικότητας των 

δηµόσιων πολιτικών  

� η απώλεια κεκτηµένων κοινωνικών και εργασιακών δικαιωµάτων, 

� η κατάργηση θέσεων απασχόλησης,  

� η µείωση των µισθολογικών απολαβών,  

� η υπαγωγή χιλιάδων υπαλλήλων σε καθεστώς διαθεσιµότητας και 

µετακίνησης,  

� οι αλλαγές στο πλαίσιο που ρυθµίζει τις εργασιακές σχέσεις για το 

καθεστώς των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, τις απολύσεις, τις 

αποζηµιώσεις και τις διαδικασίες συνταξιοδότησης 

Οι επιπτώσεις οι οποίες προκύπτουν από τις προαναφερθείσες αλλαγές, αν α 

εξαιρέσουµε τους ψυχολογικούς παράγοντες όπως το στρες που προκαλεί η 

κρίση σε συνδυασµό µε  τους γρήγορους ρυθµούς των αστικών κέντρων, 
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εντείνουν το αίσθηµα της φοβίας αλλά  και της ανασφάλειας αναφορικά µε την 

µελλοντική πορεία τους,  έχοντας ως άµεση συνέπεια το άγχος και η 

απαισιοδοξία να κυριεύουν τη ζωή των ανθρώπων (Λαµπίρη - ∆ηµάκη, 1990). 

Την ίδια στιγµή, η απασχόληση µετατρέπεται σ’ έναν ανταγωνιστικό χώρο στον 

οποίο δηµιουργούνται πρόσφορες συνθήκες αναφορικά µε την ευδοκίµηση 

φαινοµένων νοσηρού ανταγωνισµού και εκµετάλλευσης έχοντας ως επίπτωση 

την απώλεια της κοινωνικής αλληλεγγύης εντός των χώρων εργασίας 

(Παπασαραντόπουλος, 2012). 

Πλέον έχει καταστεί σαφές το γεγονός πως η διαδικασία της εσωτερίκευσης του 

συγκεκριµένου αρνητικού πλαισίου είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί 

ψυχραιµία και ορθολογισµό όσον αφορά στην αντιµετώπισή της. ∆υστυχώς 

πολλοί συµπολίτες µας και κυρίως οι κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτισµικά 

ασθενέστεροι, δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν µε δυναµικό τρόπο στους 

περιορισµούς και στις κοσµογονικές αλλαγές που επιβάλλει η κρίση µε συνέπεια 

την εξώθησή τους στο κοινωνικό περιθώριο, τη φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισµό (Παπασαραντόπουλος, 2012). 

Επίσης, γεγονός αποτελεί ότι, εντός του πλαισίου τέτοιων τεχνικών, κρίνεται 

ιδιαίτερα δύσκολο να αναπτυχθούν υγιείς επιχειρηµατικές δυνάµεις που θα 

συµβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη (Λαµπίρη - ∆ηµάκη, 

1990). Τα συγκεκριµένα φαινόµενα συνδυασµένα µε την αύξηση της ανεργίας, 

την αδυναµία των νέων να βρουν απασχόληση αντίστοιχη των προσόντων τους, 

τη µετανάστευση των πτυχιούχων, αλλά και τις αρνητικές εκτιµήσεις για την 

πορεία συνολικότερα της ελληνικής οικονοµίας, συνθέτουν το πλαίσιο ενός 

προβληµατικού κοινωνικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο οι πολίτες 

δυσανασχετούν καθηµερινά. Αν λάβουµε υπόψη και τις φορολογικές 

επιβαρύνσεις των εργαζοµένων οι οποίες έχουν ως βάση το πρόγραµµα 

δηµοσιονοµικής προσαρµογής, είναι ευνόητο πως το φορτίο που έχουν επωµιστεί 

οι Έλληνες εργαζόµενοι είναι εξαιρετικά βαρύ (Μαυρίδης, 2004). 
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1.2.2. Οικονοµική κρίση και επιχειρηµατικότητα 
στην Ελλάδα 

Στα πλαίσια της συγκεκριµένης ενότητας διερευνάται το ευρύτερο θεσµικό 

περιβάλλον που αφορά στην εξέλιξη της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα κατά 

τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης. Αποτελεί γεγονός πως οι συνιστώσες της 

επιχειρηµατικότητας επηρεάζονται ουσιαστικά από τα χαρακτηριστικά ενός 

τόπου. Όσον αφορά σε επίπεδο χώρας, τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα τα οποία 

είναι συνδυασµένα µε τις αξίες, τις συµπεριφοράς και το γενικότερο κλίµα που 

επικρατεί σε µια περιοχή. Τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά είναι αυτά που 

δηµιουργούν τις βάσεις αναφορικά µε την ανάπτυξη της εγχώριας 

επιχειρηµατικότητας (Παπασαραντόπουλος, 2012). Αυτό προκύπτει άµεσα ως 

αποτέλεσµα των ευκαιριών επιχειρηµατικότητας που δηµιουργούν οι δεδοµένες 

συνθήκες σε µια χώρα. 

Η έκθεση που διεξήχθη από το Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 

(ΙΟΒΕ) αναφορικά µε την Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα, χρησιµοποίεί έξι 

διαστάσεις, στο σύνολο, οι οποίες έχουν συντεθεί από συνεντεύξεις µε 

εµπειρογνώµονες αλλά και άτοµα τα οποία, ως βασικό αντικείµενο ενασχόλησής 

τους, έχουν την επιχειρηµατικότητα. Συνολικά οι έξι διαστάσεις που βασίστηκε 

η έρευνα ήταν οι εξής (ΕΛΙΑΜΕΠ, 2013): 

� γενικότερο πλαίσιο εθνικών πολιτικών 

� εθνικές πολιτικές-νοµοθεσία 

� εκπαίδευση µετά-δευτεροβάθµια 

� κυβερνητικά προγράµµατα 

� παιδεία και µόρφωση (πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια) 
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� χρηµατοδοτική υποστήριξη 

Βάσει των απαντήσεων και αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την έρευνα που 

διεξήχθη, η Ελλάδα προσεγγίζει µόνο δύο από τις έξι διαστάσεις που 

προαναφέρθηκαν (εκπαίδευση και βασική εκπαίδευση) σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες χώρες καινοτοµίας. Επιπλέον, τα χαµηλότερα σκορ γίνονται αισθητά 

στο πεδίο των κυβερνητικών πολιτικών αναφορικά µε την επιχειρηµατικότητα 

αλλά και τα επίπεδα της χρηµατοδότησης της εφαρµοσµένης έρευνας όσον 

αφορά στο πεδίο της ανάπτυξης καινοτοµιών. Αφορά σ’ ένα για εύρηµα το οποίο 

εµφανίζει άµεση σύνδεση µε την οικονοµική κρίση τόσο σε επίπεδο 

δηµοσιονοµικής κρίσης όσο και σε επίπεδο ρευστότητας (ΕΛΙΑΜΕΠ, 2013). 

Από την µία πλευρά, το επίπεδο της ιδιαίτερα µεγάλης αβεβαιότητας και, από 

την άλλη, η µείωση των επιπέδων της συνολικής προσφοράς χρήµατος έχει 

οδηγήσει στην πτώση της στάθµης των προοπτικών χρηµατοδότησης της 

επιχειρηµατικότητας αλλά και της διευκόλυνσης αναφορικά µε τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων. 

Κυριότερα, λόγω της οικονοµικής ύφεσης που επικρατεί, έκαναν την εµφάνισή 

τους επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν λόγω της πτώσης των εσόδων τους. 

Συνολικά, πρόκειται για 180.000 άτοµα, τα οποία λειτουργούσαν ως 

µικροµεσαίες ή ατοµικές επιχειρήσεις και οδηγήθηκαν στην έξοδο (ΕΛΙΑΜΕΠ, 

2013). Η συγκεκριµένη διάσταση, αποτελεί µια άλλη πλευρά της 

επιχειρηµατικότητας στην χώρα, και, χωρίς αµφιβολία, οδηγεί στην ενίσχυση 

ενός κλίµατος αρνητικής ψυχολογίας. Η σύνδεση του συγκεκριµένου ευρήµατος 

της έρευνας του ΙΟΒΕ, µε τα παραπάνω µπορεί να γίνει κατανοητή αναφορικά 

µε τη ρευστότητα αλλά και όσον αφορά τη δυσχέρεια λήψης άµεσων 

αποφάσεων. 

Ακόµη ένα πεδίο το οποίο µπορεί να αποτελέσει µια αρνητική συνιστώσα 

αναφορικά µε την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητα κάτω από συνθήκες ύφεσης, 

σχετίζεται µε την σύνδεση του πλαισίου των εθνικών πολιτικών και της 
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νοµοθεσίας µε την επιχειρηµατικότητα (Παπασαραντόπουλος, 2012). Από τη µία 

πλευρά, είναι οι πολιτικές, ενώ από την άλλη, το ευρύτερο νοµοθετικό πλαίσιο 

τα οποία επιδρούν µε έµµεσο ή άµεσο τρόπο στην οικονοµία. Από το γεγονός 

αυτό προκύπτει πως, η συγκεκριµένη επίδοση έχει σηµασία βαρύνουσα. Αυτό 

εξηγείται υπό την έννοια ότι χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των 

στρεβλώσεων και των ασυµµετριών οι οποίες εντοπίζονται σε επίπεδο θεσµικό 

και λειτουργούν ως εµπόδιο αναφορικά µε την ανάπτυξη της ελληνικής 

επιχειρηµατικότητας. 

Συνεπώς, από τα προαναφερθέντα, προκύπτει το γεγονός πως, οι συνθήκες 

ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας σε εθνικό επίπεδο, αξιολογούνται θετικά όσον 

αφορά στο πεδίο των εµπορικών αλλά και υλικών υποδοµών και, σχετικά µε τις 

περισσότερες χώρες καινοτοµίας, ενώ, αντίθετα, βρίσκονται οι κυβερνητικές 

ρυθµίσεις, η εκπαίδευση πρώτης και δεύτερης βαθµίδας και η Έρευνα και 

Ανάπτυξη (ΕΛΙΑΜΕΠ, 2013). Θεωρώντας δε, ότι η επίδοση του «τριγώνου της 

γνώσης» (Παιδεία - Έρευνα - Καινοτοµία) καθορίζει, σε ιδιαίτερα υψηλό βαθµό, 

τη µακροχρόνια ανταγωνιστική και οικονοµική επίδοση µιας χώρας. 

Υπογραµµίζεται η ανάγκη αναφορικά µε την αλλαγή κατεύθυνσης των πολιτικών 

της χώρας, όχι µόνο από την πλευρά της πολιτείας, αλλά και από τους διάφορους 

εµπλεκόµενους στους τοµείς της Παιδείας και της Έρευνας. 

Εκτός των άλλων, ένα ακόµη στοιχείο που έχει ουσιαστική σηµασία αναφορικά 

µε την πορεία της επιχειρηµατικότητας σε περίοδο οικονοµικής ύφεσης που 

πρέπει να αναλυθεί είναι, από τη µία πλευρά, το σχετικά περίπλοκο θεσµικό 

πλαίσιο, το οποίο λειτουργεί ως εµπόδιο αναφορικά µε την εξέλιξη νέων 

επενδύσεων οι οποίες θα εκµεταλλευτούν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της 

χώρας. Από την άλλη πλευρά, η ανυπαρξία ενός φορολογικού συστήµατος το 

οποίο να διέπεται από δίκαιους κανόνες και δοµές, αποθαρρύνει πολλούς 

επίδοξους επιχειρηµατίες να προχωρήσουν. Εν τέλει, δεν πρέπει να παραβλεφθεί 

η ουσιαστική σηµασία που έχει η απουσία σύνδεσης της λειτουργίας των 

ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυµάτων µε την 
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επιχειρηµατικότητα και την αγορά εργασίας (Κώτσιος, 2013). Πρόκειται ίσως 

για το µεγαλύτερο κενό, καθώς δεν συνδέει την εφαρµοσµένη έρευνα µε την 

επιχειρηµατικότητα ώστε να µπορούν να παραχθούν καινοτοµικά προϊόντα και 

υπηρεσίες. 

Ωστόσο, ένα ακόµη στοιχείο που δεν µπορεί να παραλειφθεί είναι η σηµαντική 

πτώση του βαθµού δυσκολίας αναφορικά µε την  ίδρυση νέων επιχειρήσεων. 

Παρ’ όλο που ο ρυθµός αυτής της πτώσης κινείται µε αργά, συνδέεται µε την 

οικονοµική κρίση υπό την έννοια ότι αποτελεί απόρροια της. Ακόµη και τα 

δεδοµένα σχετικά µε τη δυσκολία ανάπτυξης µιας επιχείρησης, είναι ενδεικτικά 

ότι µειώθηκαν οι αρνητικές απαντήσεις. Και εδώ ο βαθµός µεταβολής είναι 

αργός, όµως δεν παύει να µειώνεται (Κώτσιος, 2013). 

Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα είναι δυνατόν να συνδεθούν µε την ενίσχυση 

της δραστηριοποίησης που έχουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Τα 

πανεπιστήµια, λειτουργώντας σαν µονάδες αριστείας, παραγωγής γνώσης και 

καινοτοµίας ενέχουν τη δυνατότητα της ουσιαστικής συµβολής στην ανάδειξη 

αλλά και στην εκµετάλλευση νέων επιχειρηµατικών ευκαιριών. Υπό αυτή την 

οπτική, η εκπαίδευση, µπορεί να διαδραµατίζει ιδιαίτερα καταλυτικό ρόλο στην 

ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας εφόσον παρέχει τις βάσεις αναφορικά µε τη 

βελτίωση των δεξιοτήτων αλλά και την ενίσχυση των γνώσεων των νέων 

επιχειρηµατιών. Όπως έχει αποδειχθεί, η πανεπιστηµιακή ή/και η τεχνολογική 

εκπαίδευση αποτελούν σηµαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες στον 

σχηµατισµό αποτελεσµατικής επιχειρηµατικότητας, µετά την αποφοίτηση. 

1.2.3. Συνθήκες πριν και µετά την κρίση 

Από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη ενότητα, αποδείχθηκε πως 

αποκτούν ουσιαστική υπόσταση σε περίπτωση που προστεθεί και το δεδοµένο 

αναφορικά µε το ότι η θετική απάντηση περί πολλών επιχειρηµατικών ευκαιριών 

έχει τριπλασιαστεί µέσα σε ένα χρόνο. Χωρίς αµφιβολία λοιπόν, η κρίση 
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δηµιουργεί ιδιαίτερα σηµαντικές ευκαιρίες για τους νέους επιχειρηµατίες και 

µάλιστα µε αυξανόµενο ρυθµό µεταβολής σε σύγκριση µε τις χρήσεις προ της 

οικονοµικής κρίσης. 

Αναλύοντας την πορεία της επιχειρηµατικότητα κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων 10 ετών, δηλαδή πριν και µετά την οικονοµική ύφεση και των 

επιδράσεων που αυτή ασκεί στην οικονοµία, για τους άνδρες και τις γυναίκες 

που συµµετέχουν στην επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων ως ποσοστό του 

πληθυσµιακού φύλου, διαφαίνεται µετά την έναρξη της κρίσης µία σηµαντική 

κάµψη του ποσοστού και των δύο φύλων, όπως αναλυτικότερα παρουσιάζεται 

στο ∆ιάγραµµα 1.1 (ΙΟΒΕ, 2013). 

∆ιάγραµµα 1.1.: ∆ιαχρονική εξέλιξη επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων κατά 

πληθυσµιακό φύλο 

 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 
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Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, τα ποσοστά συµµετοχής ανδρών 

και γυναικών στην επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων µεταβάλλονται 

διαχρονικά σχεδόν απόλυτα παράλληλα. Τα συγκεκριµένα δεδοµένα σχετίζονται 

µεν µε την Ελλάδα, ωστόσο, το ίδιο φαινόµενο εµφανίζεται σε όλες τις χώρες 

καινοτοµίας. Παρ’ όλο που η ροπή του γενικού πληθυσµού προς το επιχειρείν 

επηρεάζεται από την οικονοµική συγκυρία, η σχετική συµµετοχή των δύο φύλων 

µοιάζει να εξελίσσεται µάλλον ανεξάρτητα από την εξέλιξη των παραµέτρων του 

οικονοµικού περιβάλλοντος (ΙΟΒΕ, 2013). Φαίνεται λοιπόν ότι λειτουργούν εδώ 

βαθύτεροι πολιτισµικοί παράγοντες που καθορίζουν έναν άτυπο καταµερισµό 

ανάµεσα στα φύλα, ως προς την ροπή προς επιχειρηµατική δραστηριοποίηση. 

 

Κεφάλαιο 2ο – Η περίπτωση των Χανίων 

2.1. Η κοινωνική και οικονοµική κατάσταση στα 
Χανιά - περιγραφή 

Ο Νοµός Χανίων αποτελεί το δυτικότερο τµήµα της µεγαλονήσου και συνορεύει 

ανατολικά µε το Νοµό Ρεθύµνης ενώ βρέχεται στις τρεις άλλες πλευρές του, 

δυτικά από την ζεστή Μεσόγειο θάλασσα, το Κρητικό Πέλαγος στο βορρά και το 

Λυβικό στο νότο. 

Τα Χανιά είναι η µεγαλύτερη πόλη της ∆υτικής Κρήτης, η οποία έχει έκταση 11 

τ. χλµ.. Βρίσκεται στον ανατολικό µυχό του Κόλπου των Χανίων, χτισµένη στον 

αυχένα της χερσονήσου, στη θέση της αρχαίας Κυδωνιάς. Σαν πρωτεύουσα του 

οµώνυµου νοµού είναι διοικητικό, εµπορικό, οικονοµικό και συγκοινωνιακό 

κέντρο. 

Αναφορικά µε την περιφέρεια Κρήτης, ο νοµός Χανίων, είναι ο δεύτερος 

µεγαλύτερος νοµός σε έκταση και πληθυσµό και καταλαµβάνει το δυτικό τµήµα 

της Κρήτης. Ο νοµός συγκεντρώνει το 1,4% του πληθυσµού της χώρας, µε µια 
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φυσική τάση αύξησης του πληθυσµού. Ο πληθυσµός του είναι κατά βάση 

αστικός, σε ποσοστό 56% και αγροτικός σε ποσοστό 40%, ενώ µόλις ένα 4% 

κατοικεί σε ηµιαστικές περιοχές. 

Αναφορικά µε το επίπεδο της οικονοµίας, η ανεργία στον νοµό υπολογίζεται στο 

ποσοστό του 9%, ενώ ο νοµός συµβάλλει στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της 

χώρας σε ποσοστό 1,3%. Από αυτό το 84% προέρχεται από τις υπηρεσίες µε 

σηµαντικότατη την συµβολή του τουρισµού. O πρωτογενής τοµέας συµβάλει σε 

ποσοστό 9%, ενώ το υπόλοιπο αντιστοιχεί στο δευτερογενή τοµέα. 

Πιο συγκεκριµένα, αναφορικά µε τη συµµετοχή της στο Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν της χώρας, η Περιφέρεια Κρήτης συµµετέχει σε ποσοστό του 5%. 

Αναλυτικότερα, αναφορικά µε το έτος 2008, σύµφωνα µε στοιχεία των 

Περιφερειακών Λογαριασµών της Εθνικής Στατιστικής Αρχής, το ΑΕΠ της 

Κρήτης ανήλθε σε 12.854 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 5,4% του εθνικού ΑΕΠ 

(236.917 εκατ. ευρώ). Η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ως πολυπληθέστερη 

ενότητα,  έχει την υψηλότερη συµµετοχή (52,06%) στο περιφερειακό ΑΕΠ, 

ακολουθούµενη από την ΠΕ Χανίων (23,07%), ενώ σε χαµηλότερα επίπεδα 

διαµορφώνεται η συµµετοχή των ΠΕ Λασιθίου (12,89%) και ΠΕ Ρεθύµνου 

(11,98%). 

Γράφηµα 2.1.: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Περιφέρειας Κρήτης 
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Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2012 

 

 Η Περιφερειακή Ενότητα µε την υψηλότερη ποσοστιαία αύξηση (80,45%) του 

ΑΕΠ της ήταν η ΠΕ Ηρακλείου, ακολουθούµενη από την ΠΕ Χανίων (77,14%) 

και την ΠΕ Λασιθίου (76,93%). Σηµαντικά χαµηλότερη αύξηση του ΑΕΠ της 

παρουσίασε η ΠΕ Ρεθύµνου µε 52,23%. 

Το κατά κεφαλή ΑΕΠ της Κρήτης παρουσίασε σταθερή ανοδική πορεία κατά το 

χρονικό διάστηµα 2000-2008, µε συνολική ποσοστιαία αύξηση 70,98%. 

Υψηλότερες τιµές παρουσιάζουν οι Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και 

Λασιθίου, ακολουθούµενες από τις ΠΕ Χανίων και Ρεθύµνου. Οι υψηλότερες 

ποσοστιαίες αυξήσεις κατά το παραπάνω διάστηµα σηµειώθηκαν στις ΠΕ 

Λασιθίου µε 77,51%, ΠΕ Ηρακλείου µε 74,45%, ΠΕ Χανίων 73,49% ενώ 

χαµηλότερη άνοδο σηµειώνεται στην ΠΕ Ρεθύµνου µε 47,91%. 
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Γράφηµα 2.2.: Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Περιφέρειας 

Κρήτης 

 

Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2012 

 

2.2. Κλάδοι δραστηριοποίησης επιχειρήσεων   

Αναφορικά µε την εξέλιξη των τοµέων της οικονοµίας, η ανάλυση έχει ως εξής 

(Επιµελητήριο Χανίων, 2015): 

� Στα πλαίσια του πρωτογενούς τοµέα, απασχολείται το 16% του 

οικονοµικά ενεργού πληθυσµού. Τα κύρια προϊόντα του νοµού είναι τα 

εσπεριδοειδή, το ελαιόλαδο, το γάλα, τα κηπευτικά και τα τυροκοµικά. 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσεται µεγάλο ενδιαφέρον στον τοµέα της 
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οργανικής - βιολογικής καλλιέργειας και στην τυποποίηση των προϊόντων 

αυτής. 

� Στα πλαίσια του δευτερογενούς τοµέα (βιοµηχανία-βιοτεχνία) 

απασχολείται το 12% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού. Η οικονοµική 

δραστηριότητα επικεντρώνεται στην βιοµηχανία τροφίµων και ποτών, στη 

βιοµηχανία ξύλου και στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις. 

� Στα πλαίσια του τριτογενούς τοµέα (υπηρεσίες) απασχολεί το 72% του 

πληθυσµού που κατά κύριο λόγο ασχολούνται µε την παροχή 

ξενοδοχειακών και τουριστικών υπηρεσιών και το εµπόριο. Ο τουρισµός 

γνώρισε τεράστια ανάπτυξη την δεκαετία του 1970 και έκτοτε 

αναπτύσσεται διαρκώς, µε τον εναλλακτικό τουρισµό (αγροτουρισµός, 

συνεδριακός τουρισµός, κτλ.) να αυξάνεται σηµαντικά τα τελευταία 

χρόνια. 

Πιο συγκεκριµένα, στον Πρωτογενή τοµέα, η περιφέρεια των Χανίων συµβάλλει 

µε ποσοστό (9,53%) στην προστιθέµενη αξία του κλάδου σε επίπεδο χώρας 

(Γράφηµα 2.3.). Υπάρχουν, όµως, ακόµα σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης της 

παραπάνω τιµής, εστιάζοντας σε θέµατα τυποποίησης, προβολής και προώθησης 

των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της Κρήτης. 

Η πτώση της προστιθέµενης αξίας στη γεωργία εξηγείται σε ένα βαθµό από την 

εγκατάλειψη κάποιων παραδοσιακών καλλιεργειών, όπως η αµπελοκαλλιέργεια, 

σε συνδυασµό µε τη συνεχή πτώση των τιµών του ελαιολάδου και ορισµένων 

κηπευτικών προϊόντων. Οι περιοχές στις οποίες σηµειώνεται πτώση στη γεωργία 

είναι εκείνες που παρατηρείται η µεγαλύτερη ανάπτυξη στον τουρισµό. Ο 

µαζικός τουρισµός αυξάνει µεν τα έσοδα, αλλά συµβάλλει, επίσης και στη 

δηµιουργία ανισορροπιών. Ενώ οι πλέον αναπτυγµένες περιοχές κατά µήκος των 

βορείων, κυρίως, ακτών του νησιού εξακολουθούν να αναπτύσσονται, οι 
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αγροτικές περιοχές στην ενδοχώρα φθίνουν και η οικονοµική τους κατάσταση 

επιδεινώνεται (Περιφέρεια Κρήτης, 2015). 

Γράφηµα 2.3.: Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία στον κλάδο «Γεωργία και 

Κτηνοτροφία» 

 

 

Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2012 

Αναφορικά µε την ανάλυση της οικονοµίας των Χανίων, οι δραστηριότητες που 

εντάσσονται στα πλαίσια του πρωτογενούς τοµέα κατέχουν δεσπόζουσα θέση 

τόσο από απόψεως προϊόντος, όσο και απασχόλησης, αλλά χαρακτηρίζεται από 

µικρό και διάσπαρτο κλήρο, από την εξάρτηση από παραδοσιακά πρότυπα και 

καλλιέργειες και διαρθρωτική υστέρηση µε ατελείς υποδοµές, παραγωγικά 

συστήµατα σε µεγάλο βαθµό παρωχηµένα και µε χαµηλή µεταπαραγωγική 

προστιθέµενη αξία. Επίσης, το ποσοστό αρδεύσιµων εκτάσεων στην Κρήτη είναι 

πολύ χαµηλότερο του αντίστοιχου µέσου όρου της Ελλάδας, ενώ η δοµή των 

καλλιεργειών χαρακτηρίζεται από έµφαση σε παραδοσιακές καλλιέργειες 

(Περιφέρεια Κρήτης, 2015). Οι κηπευτικές καλλιέργειες καλύπτουν το 3% του 
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συνόλου των καλλιεργήσιµων εκτάσεων, αλλά η Κρήτη διαθέτει το 50% των 

θερµοκηπίων στην Ελλάδα, µε πλεονεκτήµατα στην παραγωγή λαχανικών και 

ανθέων. ∆ιάσπαρτη είναι επίσης και η κτηνοτροφία, µε ελάχιστες οργανωµένες 

κτηνοτροφικές µονάδες, ενώ υπάρχουν σηµαντικές προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη τυροκοµικών προϊόντων. 

Σχετικά µε τον κλάδο «Βιοµηχανία και Ενέργεια» είναι ιδιαίτερα εµφανές το 

χαµηλό ποσοστό (3,11%) συµµετοχής της Κρήτης στο εθνικό σύνολο (Γράφηµα 

2.4.). Η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ως η πλέον ανεπτυγµένη στο 

∆ευτερογενή τοµέα, συγκεντρώνει το 57,30% της παραγόµενης προστιθέµενης 

αξίας (Περιφέρεια Κρήτης, 2015). 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τοµέα παρατηρούνται 

διαρθρωτικά προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε το µικρό κατά κανόνα 

µέγεθος και την οικογενειακή µορφή των επιχειρήσεων. Το µικρό µέγεθος αλλά 

και ο οικογενειακός χαρακτήρας των περισσοτέρων επιχειρήσεων λειτουργεί 

στις πλείστες των περιπτώσεων αρκετές περιπτώσεις ανασταλτικά στην εν γένει 

πρόοδο τους, ερµηνεύει δε σε µεγάλο βαθµό τις οργανωτικές και οικονοµικές 

αδυναµίες τους και την παρεπόµενη χαµηλή ένταση καινοτοµίας (Περιφέρεια 

Κρήτης, 2015).  

Γράφηµα 2.4.: Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία στον κλάδο «Βιοµηχανία και 

Ενέργεια» 
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Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2012 

Ο κλάδος της µεταποίησης συνδέεται περισσότερα µε την επεξεργασία των 

προϊόντων του πρωτογενή τοµέα (τρόφιµα και ποτά), µε τον κατασκευαστικό και 

τον τοµέα των πλαστικών. Οι µεταποιητικές επιχειρήσεις είναι σχετικά µικρού 

µεγέθους, µε εξαίρεση τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις. 

Οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάµεσα στους κλάδους της µεταποίησης και των 

υπηρεσιών, δικτύωσης και διασύνδεσης µε τα ερευνητικά κέντρα βρίσκονται σε 

χαµηλό επίπεδο. Ο βαθµός αλλά και ο ρυθµός εγκατάστασης της µεταποίησης σε 

οργανωµένους χώρους δεν είναι ικανοποιητικός, γεγονός που δηµιουργεί 

επιπρόσθετα περιβαλλοντικά προβλήµατα και πιέσεις από την επέκταση της 

δόµησης και την ανάπτυξη άλλων τοµέων στην τοπική οικονοµία (Περιφέρεια 

Κρήτης, 2015).  

Ο τοµέας της Ενέργειας και ειδικότερα οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 

µπορούν να αποτελέσουν σηµαντική πηγή µεγέθυνσης της οικονοµικής 

δραστηριότητας και της απασχόλησης στο νησί, αλλά και άµβλυνσης της 

εξάρτησης από ορυκτά καύσιµα. Η δυναµική του τοµέα παραµένει ισχυρή και 

υπάρχουν µεγάλες δυνατότητες στο πεδίο των υβριδικών συστηµάτων. Η 
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ευρύτερη δυνατή χρήση τεχνολογιών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, συµβάλλει 

στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, αλλά και στην ανάπτυξη νέων 

οικονοµικών τοµέων, δηµιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. 

Ο τοµέας της Πράσινης ενέργειας, µπορεί επίσης να αποτελέσει µοχλό 

Ανάπτυξης, προωθώντας την οικονοµική µεγέθυνση µε µεγάλες «καθαρές» 

επενδύσεις, την κοινωνική συνοχή µε τη δηµιουργία πολλών νέων και 

αποκεντρωµένων θέσεων εργασίας και συµπληρωµατικών εισοδηµάτων, την 

προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη τοπικής τεχνογνωσίας και 

τεχνολογίας (Περιφέρεια Κρήτης, 2015). 

 Στον Κατασκευαστικό κλάδο η Κρήτη συµµετέχει µε ικανοποιητικό ποσοστό 

(6,82%). Στις 4 Περιφερειακές Ενότητες η παραγόµενη αξία είναι ισόρροπα 

κατανεµηµένη (Γράφηµα 2.5.). 

Αν και συνολικά ο κλάδος διανύει φάση ισχυρής ύφεσης είχε ευνοηθεί κατά την 

προηγούµενη περίοδο κυρίως από την ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου. 

Γράφηµα 2.5.: Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία στον κλάδο «Κατασκευές» 
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Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2012 

Στον ισχυρότερο κλάδο της Κρητικής οικονοµίας, «Εµπόριο και τουριστικές 

υπηρεσίες», οι ΠΕ Ηρακλείου και Χανίων παρουσιάζονται ισχυρότερες των 

υπολοίπων, µε σηµαντικές τουριστικές περιοχές του νησιού αλλά και τα δύο 

µεγαλύτερα αστικά κέντρα. 

Τα παραπάνω σχηµατίζουν ένα προφίλ έντονα αναπτυξιακό για τον νοµό. 

2.3. Τοµείς που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη 

Σύµφωνα µε µελέτη της περιφέρειας Κρήτης, (2015), Ο τοµέα που µπορεί να 

χαρακτηρισθεί πως συνεισφέρει περισσότερο απ’ όλους στην ανάπτυξη είναι ο 

τοµέας του τουρισµού. Ο συγκεκριµένος είναι ο πιο δυναµικά αναπτυσσόµενος 

τοµέας και η ζήτηση έδωσε κίνητρα για σηµαντικές επενδύσεις σε ξενοδοχειακές 

µονάδες, µε αποτέλεσµα την ποσοτική και ποιοτική αναβάθµιση της 

ξενοδοχειακής υποδοµής. Την ίδια στιγµή αντιµετωπίζει διαρθρωτικά 

προβλήµατα τα οποία εστιάζονται κυρίως στην έντονη εποχικότητα και την 

περιορισµένη διάχυση της τουριστικής κίνησης προς τους οικισµούς της 

ενδοχώρας δεδοµένου ότι οι ξενοδοχειακές υποδοµές συγκεντρώνονται κυρίως 
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στα βόρεια παράλια και σε µικρές εστίες στο νότο, ενώ η πορεία του σε µεγάλο 

βαθµό επηρεάζεται από εξωγενείς, µη ελεγχόµενες συνθήκες, που συντελούν σε 

διακυµάνσεις των επιδόσεων του. 

Γράφηµα 2.6.: Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία στον κλάδο «Εµπόριο και 

Τουρισµός»   

 

Πηγή ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2012 

Πραγµατοποιόντας µια σύγκριση ανάµεσα στη φετινή περίοδο καιτην αντίστοιχη 

περυσινή περίοδο, όσον αφορά τους αλλοδαπούς επισκέπτες από τις 

Σκανδιναβικές Χώρες που προτιµούν το αεροδρόµιο Χανίων, παρατηρούµε ότι 

το ποσοστό αφίξεων τους µειώθηκε από το 62% που ήταν το 2012 στο 53% το 

2013 επί των συνολικών αφίξεων. Αύξηση στις αφίξεις σηµειώνουν µόνο οι 

∆ανοί κατά 10,21%, σε αντίθεση µε τους Σουηδούς, Νορβηγούς και Φιλανδούς 

που εµφανίζουν µειώσεις κατά 4,13%, 1,25% και 0,46%, αντίστοιχα (Περιφέρεια 

Κρήτης, 2015).  

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 40 ετών, παρατηρείται ότι οι Σκανδιναβοί 

κυµαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα, µεταξύ 420 και 460 χιλιάδων αφίξεων µε 
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µικρές αυξοµειώσεις κατά την περίοδο αυτή. Αντίθετα, όσον αφορά τις αφίξεις 

µη Σκανδιναβών στο αεροδρόµιο Χανίων, σηµειώνεται µια σηµαντική µείωση 

κατά 48% την περίοδο 2007-2010, ενώ την περίοδο 2010¬2013 οι αφίξεις 

υπερδιπλασιάστηκαν κατά 130%. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι ενώ οι 

αφίξεις των µη Σκανδιναβών το 2010 αποτελούσαν µόλις το 28% επί των 

συνολικών αφίξεων, φέτος το ποσοστό εκτινάχθηκε στο 47%. Με άλλα λόγια, οι 

µισοί περίπου που καταφτάνουν στο αεροδρόµιο Χανίων είναι µη Σκανδιναβοί 

(Περιφέρεια Κρήτης, 2015).  

Από τις µη Σκανδιναβικές χώρες, όλες σηµείωσαν αύξηση των αφίξεων τους 

συγκριτικά µε την περυσινή περίοδο. Μεγάλες αυξήσεις παρουσίασαν οι 

Γερµανοί και Ιταλοί κατά 55% και 54%, αντίστοιχα, ενώ σηµαντικές είναι και οι 

αυξήσεις των Πολωνών κατά 38% και των Βρετανών κατά 26%. Εντυπωσιακή 

και ενθαρρυντική είναι επίσης, η αξιοσηµείωτη αύξηση των Ρώσων, των οποίων 

οι αφίξεις αυξήθηκαν δέκα φορές περισσότερο σε σχέση µε την περυσινή 

περίοδο, καταλαµβάνοντας έτσι την ένατη θέση επί των συνολικών αφίξεων στο 

αεροδρόµιο Χανίων µε ποσοστό 4% (Περιφέρεια Κρήτης, 2015). 

2.4. ∆ιαχρονική πορεία των επιχειρήσεων 

Το πλέον σηµαντικό γεγονός που παρατηρείται κατά την πρώτη ανάγνωση των 

οµογενοποιηµένων στοιχείων της δηµογραφίας των επιµελητηρίων είναι ότι ο 

απόλυτος αριθµός των εγγραφών έχει αυξηθεί στη διάρκεια του 2007 κατά 

16,8% σε σχέση µε το 2006. Θα πρέπει να προσθέσουµε επίσης ότι ο αριθµός 

των διαγραφών των επιχειρήσεων µελών των επιµελητηρίων έχει µειωθεί 

εντυπωσιακά κατά το έτος αναφοράς: Το 2006 διαγράφηκαν 2007 επιχειρήσεις 

ενώ το επόµενο έτος, το 2007 δηλαδή µειώθηκαν οι διαγραφές σε 1680 (ΚΕΤΑ, 

2008). 

Έτσι, ο πολύ σηµαντικός δείκτης που είναι το ισοζύγιο των µεταβολών 

δηµογραφίας, δηλαδή το ποσοστό των διαγραφών ως προς τις εγγραφές, 
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διαµορφώνεται στο πολύ ευνοϊκό 37,6%. Το πόσο ευνοϊκός είναι ο δείκτης αυτός 

γίνεται εύκολα αντιληπτό αν παραθέσουµε τον αντίστοιχο δείκτη της διετίας 

2005-06, όπου οι συνολικές διαγραφές αντιπροσώπευαν το 54,4% των εγγραφών 

(ΚΕΤΑ, 2008). 

Αυτό που γίνεται φανερό από την ανάλυση των δεδοµένων του παρακάτω πίνακα 

είναι µια αύξηση του αριθµού των εγγραφών νέων επιχειρήσεων κατ’ έτος, για 

όλους τους νοµούς της Κρήτης, αλλά κύρια για τους Νοµούς Ρεθύµνης και 

Λασιθίου και αρκετά σηµαντική για τον νοµό Ηρακλείου, ενώ για τον Ν. Χανίων 

καταγράφεται µία σταθεροποίηση των εγγραφών µεταξύ των ετών 2005 και 

2006. Συνολικά, για την Κρήτη καταγράφεται µια αύξηση στις εγγραφές σε 

ποσοστό 16,8% σε σχέση µε τον περυσινό αριθµό εγγραφών (που αντίστοιχα 

είχε αυξηθεί κατά 5,64% σε σχέση µε το 2005). 

Ξεκινώντας την ανάλυση της δηµογραφίας και της δυναµικής της δηµιουργίας 

νέων επιχειρήσεων ανά νοµό της Κρήτης, δεν µπορούµε παρά να διαπιστώσουµε 

την κυριαρχία του νοµού Ηρακλείου σε ότι αφορά στην ίδρυση νέων 

επιχειρήσεων. Κατά το 2007 αλλά και κατά την τελευταία τριετία, περισσότερες 

από τις µισές εγγραφές νέων επιχειρήσεων στην Κρήτη πραγµατοποιούνται στο 

επιµελητήριο Ηρακλείου. Η διαχρονική τάση του ποσοστού που εκπροσωπεί ο 

νοµός αυτός φαίνεται µάλιστα να είναι αυξητική (ΚΕΤΑ, 2008). 

Το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό νέων επιχειρήσεων επί του συνόλου, 

καταγράφεται, ακολουθώντας την πληθυσµιακή βαρύτητα του νοµού, στα Χανιά. 

Μολαταύτα, παρατηρούµε µία οπισθοχώρηση στο ποσοστό του, ως προς το 

σύνολο: από 28,3% που κατέγραφε την διετία 2005-06, οι εγγραφές στο ΕΒΕ 

Χανίων το 2007, περιορίζονται στο 24,5% του συνόλου εγγραφών στο νησί. Εάν 

η υποχώρηση αντισταθµίζονταν από ένα επίσης χαµηλό ποσοστό διαγραφών των 

επιχειρήσεων του Νοµού, δε θα µπορούσαµε να µιλήσουµε για ένδειξη 

οπισθοχώρησης της καθαρής δηµιουργίας επιχειρηµατικότητας όπως συµβαίνει 

τώρα (ΚΕΤΑ, 2008). 
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∆υστυχώς δε συµβαίνει κάτι τέτοιο: Από 22,2% που ανέρχονταν οι διαγραφές 

επιχειρήσεων του νοµού επί του συνολικού αριθµού διαγραφών της περιφέρειας 

κατά το 2006, το ποσοστό ανήλθε το 2007 στο 31%. Μια σχετικά ήπια αύξηση 

της συµµετοχής τους στην συνολική δηµιουργία νέων επιχειρήσεων στην 

περιφέρεια, παρουσιάζουν αντίστοιχα οι νοµοί Ρεθύµνης και Λασιθίου. 

Ολοκληρώνοντας τέλος την εισαγωγή µας στο τµήµα για την ανάλυση της 

επιχειρηµατικής δηµογραφίας ανά νοµό της περιφέρειας Κρήτης, θα πρέπει να το 

τονίσουµε ότι ο σηµαντικότερος δείκτης δεν είναι ο απόλυτος αριθµός των 

εγγραφών η διαγραφών επιχειρήσεων ενός νοµού, ούτε καν το ποσοστό τους επί 

του συνόλου: είναι αυτός του καθαρού ισοζυγίου δηµιουργίας 

επιχειρηµατικότητας δηλαδή αυτό των εγγραφών, µείον τις διαγραφές. Στην 

συγκεκριµένη περίπτωση, την καλύτερη επίδοση παρουσιάζει ο νοµός 

Ηρακλείου µε τον καθαρό αριθµό νέων επιχειρήσεων να ανέρχεται στο 54,5% 

της συνολικής αύξησης των εγγραφών σε όλο το νησί, και αντίστοιχα, µε το 

λόγο διαγραφών προς εγγραφές για το 2007 να περιορίζεται στο 33,8% (ΚΕΤΑ, 

2008). 
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Κεφάλαιο 3ο – Οι επιχειρήσεις στα Χανιά πριν την 
Κρίση 

3.1. Οι επιχειρήσεις πριν την κρίση 

Σε ότι αφορά το περιεχόµενο, η διαχρονική διαπίστωση σχετικά µε την 

αντιφατικότητα που χαρακτηρίζει την οικονοµία της Κρήτης και η οποία 

εκδηλώνεται µε ποικίλους τρόπους πρέπει να συζητηθεί διεξοδικά από τους 

φορείς και να διαµορφωθούν πολιτικές για την άρση τους, ο δυναµισµός της 

Κρητικής οικονοµίας δεν αρκεί για να τις ξεπεράσει. 

Η ενίσχυση της µείωσης στην ποσοστιαία συνεισφορά του νησιού στο σύνολο 

του Α.Ε.Π. της επικράτειας και η µεγέθυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων 

αποτελούν ανησυχητική εξέλιξη (ΚΕΤΑ, 2008). 

Ενθαρρυντική είναι η εξέλιξη της παραγωγικότητας του τριτογενούς τοµέα, 

αποτελεί όµως και «αντιστάθµιση» στην ανησυχητική διολίσθηση της 

ανταγωνιστικότητας των άλλων τοµέων. 

Ο δείκτης επιδόσεως στον τοµέα των Ακαθάριστων Επενδύσεων Πάγιου 

Κεφαλαίου, (131% ως προς την επικράτεια) αναδεικνύει µια υψηλή 

επιχειρηµατική εµπιστοσύνη (business confidence) στις αναπτυξιακές 

δυνατότητες της Κρητικής οικονοµίας. 

Ένα άλλο θετικό στοιχείο αποτελεί η αύξηση των απασχολούµενων αποφοίτων 

ΑΕΙ/ΤΕΙ από 14,98% σε 21,43% στην επταετία 1999-2006 (ΚΕΤΑ, 2008). 

Θετικό στοιχείο είναι επίσης η ενσωµάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις επιχειρήσεις, η θετικά αναµενόµενη αύξηση της 

απασχόλησης από πλευράς επιχειρήσεων µε βάση τις απαντήσεις των στελεχών 

τους, όπως και το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις του δείγµατος αναµένουν βελτίωση 

των θεµελιωδών µεγεθών, τόσο του κλάδου τους όσο και των ιδίων, ενώ 
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εξαιρετικά αρνητικό κρίνουµε το στοιχείο του µικρού ενδιαφέροντος στις 

επενδύσεις στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού. 

Ευνοϊκός είναι ο πολύ σηµαντικός δείκτης ισοζυγίου µεταβολών δηµογραφίας, 

δηλαδή το ποσοστό των διαγραφών ως προς τις εγγραφές επιχειρήσεων, που 

βελτιώθηκε κατά το προηγούµενο έτος όπως επίσης τη γενική αύξηση του 

αριθµού των µεταποιητικών επιχειρήσεων που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους 

στην περιφέρεια το 2007 (ΚΕΤΑ, 2008). 

2000 ο νοµός Ρεθύµνης έχει την πρωτιά στο κατά κεφαλή Α.Ε.Π. µε 1.03 µε 

βάση το Κρητικό κατά κεφαλή Α.Ε.Π. και ακολουθούσαν ο νοµός Ηρακλείου µε 

δείκτη 1.00, ο νοµός Χανίων µε δείκτη 0.99 και ο νοµός Λασιθίου µε δείκτη 

0.97. Το 2005 την πρωτιά την καταλαµβάνει ο νοµός Ηρακλείου µε δείκτη 1.03 

και ακολουθούν ο νοµός Ρεθύµνης µε 1.00, ο νοµός Χανίων µε 0,98 και ο νοµός 

Λασιθίου µε 0.94. Η νοµαρχιακή κατανοµή του κατά κεφαλή Α.Ε.Π. την περίοδο 

2000-2005 δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες ανισότητες σε σύγκριση µε το κατά 

κεφαλή Α.Ε.Π. σε όλο το νησί, µε µόνο ανησυχητικό σηµείο την ποσοστιαία 

πτώση του κατά κεφαλή Α.Ε.Π. του νοµού Λασιθίου από 97% το 2000 στο 94% 

το 2005 σε σύγκριση µε το Α.Ε.Π. της περιφέρειας (ΚΕΤΑ, 2008). 

Ο πιο αδύναµος τοµέας της Κρητικής οικονοµία είναι ο δευτερογενής αλλά 

ταυτόχρονα είναι κι αυτός που έχει µεγάλα περιθώρια βελτίωσης αν µπορέσει 

και συνδεθεί πιο επιτυχηµένα µε τον αρκετά ισχυρό στην Κρήτη πρωτογενή 

τοµέα και ιδιαίτερα τη µεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. 

Ένα άλλο σηµείο το οποίο πιθανόν έχει αρνητικές συνέπειες στο δευτερογενή 

τοµέα, είναι η νησιωτική µορφή της περιφέρειας που της δηµιουργεί συγκριτικό 

µειονέκτηµα σε σχέση µε τις ηπειρωτικές περιφέρειες της χώρας, καθώς έχουν 

ευκολότερη πρόσβαση στις εγχώριες αγορές και τις αγορές της αλλοδαπής και 

έτσι µπορούν να εκµεταλλευτούν ευκολότερα οικονοµίες κλίµακας. Αυτό το 

συγκριτικό µειονέκτηµα υποδεικνύει την ανάγκη βελτίωσης των υποδοµών του 
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νησιού για να συνδεθεί καλύτερα µε την υπόλοιπη χώρα, την ανάπτυξη των 

µεταφορικών υπηρεσιών του τριτογενή τοµέα και πάνω από όλα την αύξηση της 

διασύνδεσης των τριών παραγωγικών τοµέων της οικονοµίας. 

3.2. Χαρακτηριστικά επιχειρήσεων 

Από την ανάλυση των δεδοµένων, ύστερα από κατηγοριοποίηση ανάλογα µε τον 

τοµέα δραστηριότητας των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα 

(µεταποίηση, εµπόριο, ξενοδοχεία και υπόλοιποι κλάδοι παροχής υπηρεσιών), 

προκύπτει µία αξιοσηµείωτη αντίφαση: από τη µία είναι φανερή η 

συνειδητοποίηση της σηµασίας του ανθρώπινου δυναµικού για την 

ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ενώ από την άλλη 

παρατηρείται επίσης µια υποτονικότητα στην αναβάθµιση των επαγγελµατικών 

δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού, κυρίως µέσω της υλοποίησης 

προγραµµάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης (ΚΕΤΑ, 2008). 

Σε ότι αφορά τα επιχειρηµατικά σχέδια κατά το επόµενο χρονικό διάστηµα, το 

µεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνουν: η ανάπτυξη νέων συνεργασιών µε 

επιχειρήσεις - προµηθευτές και η διαφήµιση - ενέργειες µάρκετινγκ, ενώ τα 

µικρότερα ποσοστά καταλαµβάνουν η συµµετοχή σε κλαδικές εκθέσεις και 

δυστυχώς για µία ακόµη χρονιά, η κατάρτιση του απασχολούµενου προσωπικού. 

Είναι εύλογο το γεγονός ότι µία σηµαντική ένδειξη του επιχειρηµατικού 

ενδιαφέροντος για την πραγµατοποίηση επενδύσεων είναι το ποσοστό των 

επιχειρήσεων που έχουν υποβάλλει αίτηση συµµετοχής σε προγράµµατα που 

επιχορηγούν αντίστοιχες επενδύσεις. Τα δεδοµένα της έρευνας του 2007, απλά 

επιβεβαιώνουν το αυξηµένο ενδιαφέρον πραγµατοποίησης επενδύσεων 

εκσυγχρονισµού αλλά και ανάπτυξης δραστηριοτήτων που καταγράφεται στην 

περιφέρεια εδώ και αρκετά έτη, κατατάσσοντας τις στις πρώτες θέσεις µεταξύ 

των περιφερειών µε την µεγαλύτερη συµµετοχή και απορροφητικότητα 

κονδυλίων, στην πλειονότητα των σχετικών προγραµµάτων (ΚΕΤΑ, 2008). 



 

 

 

 

 

 

 

[50] 
 

Είναι γνωστό ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις στην προσπάθεια τους για 

εξωστρέφεια και εξαγωγικό προσανατολισµό, υστερούν αρκετά σε θέµατα 

τυποποίησης και Πιστοποιηµένης διασφάλισης ποιότητας διαδικασιών, 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

Στα θετικά στοιχεία του παρόντος τµήµατος της έρευνας συγκαταλέγεται το 

γεγονός ότι ένα αρκετά σηµαντικό ποσοστό επιχειρήσεων υπέβαλλαν αίτηση για 

συγχρηµατοδότηση απόκτησης συστήµατος διασφάλισης ποιότητας (ISO, 

HACCP κλπ): συγκεκριµένα ποσοστό 10,7% του συνόλου των 150 επιχειρήσεων 

(13,2% όσων απάντησαν στην ακόλουθη ερώτηση: «Έχετε υποβάλλει πρόταση 

χρηµατοδότησης συστήµατος πιστοποίησης ποιότητας από προγράµµατα του Γ’ 

ΚΠΣ;») (ΚΕΤΑ, 2008).  

3.3. Προβλήµατα των επιχειρήσεων 

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις µέλη του επιµελητηρίου 

Ηρακλείου είναι δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε κατηγορίες:  

� Η πρώτη κατηγορία αφορά τα προβλήµατα Εγκατάστασης και λειτουργίας 

των επιχειρήσεων δεδοµένου ότι η Βιοµηχανική περιοχή Ηρακλείου είναι 

πλήρης και δεν υπάρχει χώρος για την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων ή 

την επέκταση των ήδη υφιστάµενων (ΚΕΤΑ, 2008). Το πολύπλοκο 

νοµικό πλαίσιο και οι ατελείωτες και δαιδαλώδεις διαδικασίες 

χωροθέτησης και αδειοδότησης των επιχειρήσεων εκτός των 

θεσµοθετηµένων περιοχών σε συνδυασµό µε τις απαγορευτικές αξίες γης 

δηµιουργούν µεγάλα προβλήµατα στην επιχειρηµατικότητα εν γένει. Οι 

όποιες προσπάθειες για την εξεύρεση νέων χώρων δηµιουργίας 

βιοµηχανικών περιοχών χάνονται µέσα στο ατελείωτο και πολλές φορές 

αντιφατικό θεσµικό πλαίσιο. 



 

 

 

 

 

 

 

[51] 
 

� Η δεύτερη κατηγορία προβληµάτων προέρχεται από τη έλλειψη 

καταρτισµένου ανθρώπινου δυναµικού στη στελέχωση των επιχειρήσεων. 

Παρόλο που το Επιµελητήριο Ηρακλείου είναι πρωτοπόρο στον τοµέα 

αυτό µε την ίδρυση και λειτουργία του µοναδικού επιµελητηριακού ΚΕΚ 

στην Ελλάδα το οποίο αποτελεί µετεξέλιξη των τεχνικών σχολών του 

επιµελητηρίου ηρακλείου δεν µπορεί κανείς να παραγνωρίσει το γεγονός 

ότι η επαγγελµατική εκπαίδευση στη χώρα µας δεν ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες της αγοράς - εργασίας. ∆εδοµένου ότι δεν παρακολουθεί τις 

τοπικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και τα απιµελητήρια δεν 

συµµετέχουν στον κεντρικό σχεδιασµό των δράσεων κατάρτισης όπως 

συνηθίζεται στις αναπτυγµένες χώρες του εξωτερικού (ΚΕΤΑ, 2008). Η 

κατάρτιση συνεπώς δεν παρακολουθεί τις αλλαγές και βασίζεται σε 

ακραίες είτε εµπειρικές µεθοδολογίες, είτε ακαδηµαϊκού τύπου 

µεθοδολογίες. Είναι εξάλλου γνωστό ότι από τις βασικές δοµές 

σχεδιασµού και πιστοποίησης της κατάρτισης απουσιάζει εντελών ο 

µηχανισµός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας. Τα 

επαγγελµατικά δικαιώµατα δεν έχουν καθοριστεί µε χάρτα 

επαγγελµατικών δικαιωµάτων ώστε οι όροι και οι προδιαγραφές της 

άσκησης ενός επαγγέλµατος να είναι καλά καθορισµένοι. 

� Η Τρίτη κατηγορία προβληµάτων αφορά την φορολογία των 

επιχειρήσεων η οποία είναι από τις βαρύτερες της Ευρώπης. Αντί του 

εναλλασσόµενου συστήµατος σύγκρισης λογιστικού και εξωλογιστικού 

αποτελέσµατος, και τον τεκµαρτό προσδιορισµό στο εισόδηµα των 

επιχειρήσεων είναι σωστότερο να γίνεται σαφής προσδιορισµός ενός 

συντελεστή καθαρού κέρδους ανά κλάδο, ώστε να µην δηµιουργείται 

σύγχυση µεταξύ συναφών δραστηριοτήτων (ΚΕΤΑ, 2008). 

� Η τέταρτη κατηγορία προβληµάτων αφορά τα ασφαλιστικά θέµατα όπως 

για παράδειγµα την αναγκαιότητα εκπροσώπησης από τα οικεία 

Επιµελητήρια στις T∆E του IKA όπου και θα πρέπει να επανέλθει το 



 

 

 

 

 

 

 

[52] 
 

δικαίωµα ορισµού εκπροσώπων από τα οικεία Επιµελητήρια στις T∆E του 

IKA αφού οι επιχειρήσεις µέλη µας είναι αυτές που προσέρχονται στις 

T∆E (ΚΕΤΑ, 2008). 

� Η πέµπτη κατηγορία αφορά θέµατα αποµονωτισµού και χαµηλής 

ανταγωνιστικότητας η οποία οφείλεται στον αποµονωτισµό που επιβάλλει 

το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε νησιωτική 

περιφέρεια. Η δηµιουργία διαµετακοµιστικών σταθµών και συστηµάτων 

logistigs θα µπορούσε να µεταβάλλει την αδυναµία αυτή σε πλεονέκτηµα 

και για να γίνει αυτό χρειάζεται συντονισµένη πολιτική και 

επιχειρηµατική βούληση από τους τοπικούς διαµορφωτές αποφάσεων σε 

θέµατα ανάπτυξης (ΚΕΤΑ, 2008). 

3.4. Ανάπτυξη 

Η ανάλυση και η αποτύπωση του επιχειρηµατικού κλίµατος, όπως και η 

καταγραφή των επιχειρηµατικών σχεδίων των επιχειρήσεων της έρευνας για το 

προσεχές διάστηµα, κατέχει κοµβική θέση σε κάθε ετήσια έκθεση του ΚΕΤΑ 

Κρήτης (ΚΕΤΑ, 2008). Τούτο γιατί είναι εύλογο το να θεωρήσει κανείς τόσο την 

πορεία των θεµελιωδών µεγεθών των επιχειρήσεων όσο και το επιχειρηµατικό 

κλίµα, µέσω του βαθµού αισιοδοξίας ή απαισιοδοξίας για την µελλοντική πορεία 

του κλάδου ή των επιχειρήσεων ως προσδιοριστικό παράγοντα των 

σηµαντικότερων ενεργειών τους όπως επενδύσεις, προσλήψεις ή απολύσεις 

προσωπικού ακόµα και της τιµολογιακής τους πολιτικής. Επιπρόσθετα, 

θεωρούµε σκόπιµη την αποτύπωση της ιεράρχησης των επιχειρηµατικών 

σχεδίων των επιχειρήσεων, γιατί, σε µεγάλο βαθµό θα συνδιαµορφώσουν το 

οικονοµικό και επιχειρηµατικό γίγνεσθαι της περιφέρειας. Αυτή η αποτύπωση 

και η ανάλυσή της είναι µέρος της παρούσας έκθεσης. 

Σε ότι αφορά το επιχειρηµατικό κλίµα, την εκτίµηση δηλαδή των επιχειρήσεων 

για την πορεία των ίδιων αλλά και του κλάδου τους ως προς την µεταβολή των 
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πωλήσεων, των κερδών και της απασχόλησης προσωπικού, γίνεται φανερό από 

την ανάλυση των απαντήσεων του συνόλου του δείγµατος ότι για δεύτερη 

συνεχόµενη χρονιά παγιώνεται ένα θετικό κλίµα ως προς τις επιχειρηµατικές 

προσδοκίες αναστρέφοντας δραστικά το κλίµα αρνητικών προσδοκιών του έτους 

2005. Το γεγονός παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικά επειδή η πορεία των 

πωλήσεων και των κερδών παρουσιάζει κόπωση σε περισσότερες επιχειρήσεις 

συγκριτικά µε την έρευνα του 2006. 

3.5. Ανταγωνιστικότητα 

Αποτελεί γεγονός πως κύριο στοιχείο της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας 

των Χανίων είναι το τουριστικό προϊόν όπως αυτό εντάσσεται στα πλαίσια των 

τουριστικών δραστηριοτήτων. Αναφορικά µε τον τουρισµό ισχύουν τα εξής: 

� Η αύξηση της παραγωγικότητας στον τοµέα του τουρισµού, αν και είναι 

πολύ σηµαντική, δεν µπορεί αντικειµενικά να γίνει βασικός µοχλός 

ανάπτυξης του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης καθώς η τουριστική 

βιοµηχανία είναι κατ εξοχήν βιοµηχανία εντάσεως εργασίας µε κύριο 

χαρακτηριστικό το µικρό µέγεθος των εταιρειών στον τοµέα αυτό 

(Ο.Α.Σ.Α 2005). 

� Κύριος µοχλός ανάπτυξης στον τουριστικό τοµέα παγκοσµίως είναι η 

µοναδικότητα του τουριστικού προορισµού (Ο.Α.Σ.Α 2005). Όσο πιο 

σπάνια και ιδιαίτερα είναι τα χαρακτηριστικά του τουριστικού 

προορισµού που έχουν αξία στην τουριστική αγορά, τόσο περισσότερο οι 

τουριστικές επιχειρήσεις σε αυτόν το προορισµό αποκτούν τη δυνατότητα 

για µονοπωλιακά ενοίκια (monopoly rents), για πιο ανελαστικές τιµές, 

λόγω των πλεονεκτηµάτων της θέσης του προορισµού. Αυτό το 

συγκριτικό πλεονέκτηµα σε συνδυασµό µε την αύξηση της 

παραγωγικότητας, οδηγούν σε µεγιστοποίηση των κερδών στις 
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επιχειρήσεις του τοµέα και σε µεγιστοποίηση των κερδών της τοπικής 

κοινωνίας. 

Σε µία έκθεση που αναφέρεται στην αναπτυξιακή φυσιογνωµία µιας περιφέρειας, 

είναι σηµαντικό να καταγραφούν τα ελλείµµατα ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων όχι µόνο µέσα από στατιστικούς δείκτες αλλά κυρίως όπως 

βιώνονται από τους ίδιους τους επιχειρηµατίες. Η ανταγωνιστικότητα είναι ο 

ακρογωνιαίος λίθος για τη βιωσιµότητα τους, ειδικά σε ένα συνεχώς 

µεταβαλλόµενο, παγοσµιοποιηµενο περιβάλλον. Από τις απαντήσεις των 

εκπροσώπων των επιχειρήσεων στο συγκεκριµένο τµήµα των ερωτηµατολογίων 

µας, γίνεται φανερό ότι έχουν επαρκώς συνειδητοποιήσει τα στοιχεία που τους 

λείπουν προκειµένου να είναι σε θέση να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα 

τους. Το κατά πόσο αυτό θα επιτευχθεί, είναι κάτι που θα πρέπει να καταγραφεί 

σε µια µελλοντική έρευνα. 

Οι ενδογενείς παράγοντες ανταγωνιστικότητας που έχουν να κάνουν µε την 

οργανωτική λειτουργία των επιχειρήσεων, έχουν παραµείνει σχετικά χαµηλά, 

στην περίπτωση δε της εσωτερικής οργάνωσης έχουν µειωθεί σε σχέση µε το 

προηγούµενο διάστηµα. Αντίθετα, η ανάγκη για περισσότερα κεφάλαια, έχει 

αυξηθεί σηµαντικά σε σχέση µε πέρυσι, σε ακόµη υψηλότερο ποσοστό έχει 

αυξηθεί όµως η ανάγκη για κίνητρα από το κράτος. 

3.6. Προοπτικές εξέλιξης 

Οι επιχειρηµατικές προσδοκίες και προβλέψεις είναι γενικά ένα σηµαντικό 

οικονοµικό δεδοµένο, κυρίως διότι επηρεάζουν µε τη σειρά τους τη δράση των 

επιχειρήσεων ως οικονοµικών µονάδων, αλλά και τις επιχειρηµατικές 

συµπεριφορές στο σύνολό τους. Πρόκειται για ένα είδος 

«αυτοτροφοδοτούµενης» αντίδρασης που επηρεάζει µια σειρά άλλων 

παραµέτρων όπως για παράδειγµα, τις τιµές πώλησης, τις ιδιωτικές επενδύσεις 

αλλά και την αύξηση ή µείωση του απασχολούµενου προσωπικού. Περιττό να 
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λεχθεί εκ νέου ότι θεωρούµε τα συµπεράσµατα που εξάγονται από την ανάλυση 

των απαντήσεων του παρόντος τµήµατος ως τα πλέον σηµαντικά της έρευνας 

πεδίου του ΚΕΤΑ Κρήτης (ΚΕΤΑ, 2008). 

Και κατά την παρούσα χρονική περίοδο, οι προσδοκίες των επιχειρηµατιών του 

δείγµατος φαίνεται να συµβαδίζουν σε µεγάλο βαθµό µε την πορεία που 

επέδειξαν οι επιχειρήσεις αυτές στους περισσότερους τοµείς, µε κάποιες 

επιµέρους διαφοροποιήσεις τις οποίες θα εξετάσουµε. 

Όπως αναφέραµε ήδη, στις επιχειρήσεις του δείγµατος διαπιστώνεται ελαφρά 

επιδείνωση της πορείας των θεµελιωδών µεγεθών τους κατά το προηγούµενο 

διάστηµα, κάτι που φαίνεται να επηρεάζει τις προβλέψεις τους για τις 

αντίστοιχες τάσεις του κλάδου τους. Αυτό προκύπτει όχι τόσο από τη µείωση 

όσων προβλέπουν αυξητικές τάσεις αλλά κυρίως από την αύξηση εκείνων που 

αναµένουν µείωση των µεγεθών αυτών. Αυτή η «απαισιόδοξη» συµπεριφορά 

των επιχειρήσεων όπως προκύπτει από τις απαντήσεις τους, παρατηρείται τόσο 

στις προβλέψεις για την πορεία των µεγεθών του κλάδων, όσο και αυτής των 

ίδιων των επιχειρήσεων (ΚΕΤΑ, 2008). 

Όπως παρατηρούµε και από την παράθεση των παραπάνω στοιχείων, ενώ 

φαίνεται ότι αντίστοιχα υψηλότερο είναι το ποσοστό αυτών που προβλέπουν 

µείωση της κερδοφορίας του κλάδου τους αλλά και του κύκλου εργασιών 

(συνολικές πωλήσεις) τους (ΚΕΤΑ, 2008).  
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Κεφάλαιο 4ο - 
Περιγραφή νέου επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος 

4.1. Το νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον  

Το σηµερινό επιχειρηµατικό περιβάλλον του νοµού Χανίων επικεντρώνεται στην 

τουριστική δραστηριότητα. Όπως προκύπτει και από την ανάλυση το ποσοστό του 

72% του  πληθυσµού των Χανίων  λόγο ασχολούνται µε την παροχή ξενοδοχειακών 

και τουριστικών υπηρεσιών και το εµπόριο. 

Αναφορικά µε την κατάσταση της οικονοµίας στην υπόλοιπη επικράτεια, Το 

επιχειρηµατικό περιβάλλον στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης 

περιόδου εκφράζεται από κάποιους συγκεκριµένους δείκτες. Ο δείκτης που 

εκφράζει τις επιχειρηµατικές προσδοκίες στην Ελλάδα βελτιώνεται σε επίπεδο 

τοµέων µόνο στο Λιανικό Εµπόριο, ενώ, από την άλλη πλευρά, σηµειώνεται 

πτώση του σχετικού δείκτη όσον αφορά στον τοµέα της, οριακά στις Υπηρεσίες 

και περισσότερο στις Κατασκευές. Εν τέλει, όσον αφορά στο ∆είκτη της 

Καταναλωτικής Εµπιστοσύνης, ο αρνητικός δείκτης κερδίζει σηµαντικό έδαφος 

συγκριτικά µε προηγούµενα έτη.  

∆ιάγραµµα 4.1.: ∆είκτης Καταναλωτικής Εµπιστοσύνης 
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Πηγή: European Commission, 2014 

Πιο συγκεκριµένα, ο ∆είκτης της εκτίµησης των Επιχειρηµατικών Προσδοκιών 

στη Βιοµηχανία, κατά τη διάρκεια του 2013 φαίνεται πως εµφανίζει µειωτική 

τάξη, ωστόσο το αντίθετο ισχύει συγκριτικά µε την εκτίµηση του περσινού 

έτους. Από τα βασικά στοιχεία δραστηριότητας, οι προβλέψεις για τη 

βραχυπρόθεσµη εξέλιξη της παραγωγής το εξεταζόµενο τρίµηνο επιδεινώνονται, 

µε το σχετικό δείκτη να υποχωρεί στο µηδέν.  
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∆ιάγραµµα 4.2.: Επιχειρηµατικές προσδοκίες στη βιοµηχανία 

 

Πηγή: ΙΟΒΕ, 2013 

Αναφορικά µε την εξαγωγική δραστηριότητα, οι τάσεις στους δείκτες 

εξαγωγικών µεταβλητών είναι µικτές. Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά στην 

τρέχουσα εξαγωγική δραστηριότητα του τοµέα, οι σχετικοί µέσοι δείκτες του 

επιδεινώνονται. 

Όσον αφορά στον τοµέα του λιανικού εµπορίου, ο ∆είκτης που εκφράζει τις 

Επιχειρηµατικές Προσδοκίες, το υπό εξέταση διάστηµα αυξάνεται ελαφρά στις 

73,8 µονάδες συγκριτικά µε το προηγούµενο έτος. Η συγκεκριµένη εξέλιξη 
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θεωρείται ως αποτέλεσµα της αποκλιµάκωσης των εκτιµηµένων αποθεµάτων, µε 

το σχετικό δείκτη να κινείται στις 9 µονάδες κατά µέσο όρο, χαµηλότερα 

συγκριτικά µε την αντίστοιχη περσινή τιµή του.  

Συνεχίζοντας στον κλάδο του λιανικού εµπορίου, από τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σ’ αυτόν, το ποσοστό του 44% των επιχειρήσεων κρίνει ότι 

το σύνολο των πωλήσεών του θα µειωθούν το προσεχές διάστηµα, ενώ ένα 

ποσοστό που ισούται µε το 17% προβλέπει άνοδο (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2014). Αναφορικά 

µε τους όρους τιµών, στο πεδίο αυτό κυριαρχούν οι αποπληθωριστικές 

προσδοκίες, οι οποίες εξοµαλύνονται συγκριτικά µε τα επίπεδα του 

προηγούµενου τριµήνου και υιοθετούνται από το 22% των επιχειρήσεων, έναντι 

των προσδοκιών ανόδου, τις οποίες και εκφράζει ένα 5% (από 3%) σύµφωνα µε 

έρευνα του ΙΟΒΕ (ΙΟΒΕ, 2013).  

∆ιάγραµµα 4.3.: Επιχειρηµατικές προσδοκίες στον τοµέα του λιανικού εµπορίου 
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Πηγή: ΙΟΒΕ, 2013 

 

Αναφορικά µε το πεδίο των υπηρεσιών, ο ∆είκτης που αναφέρεται άµεσα στις 

Επιχειρηµατικές Προσδοκίες κινείται ελαφρώς πτωτικά, στις 74,8 µονάδες (ενώ 

έχει ανέλθει συγκριτικά µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Εκτός των άλλων, 

στο ποσοστό του 14% διατηρείται το επίπεδο εκείνων που αναφέρουν 

ανεµπόδιστη επιχειρηµατική λειτουργία, µε το 27% του ποσοστού να δηλώνει  

ως βασικότερο εµπόδιο στη λειτουργία τους την ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης, 

και το ποσοστό του 14% τους εγχώριους παράγοντες οι οποίοι θεωρείται πως 

εµφανίζουν άµεση σύνδεση µε τη γενική οικονοµική κατάσταση και την επιρροή 

της κρίσης, το αυστηρό φορολογικό καθεστώς, τη διεθνή συγκυρία καθώς και 

την καθυστέρηση των πληρωµών (ΙΟΒΕ, 2013). 
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∆ιάγραµµα 4.5.: Επιχειρηµατικές προσδοκίες στον τοµέα των υπηρεσιών 

 

Πηγή: ΙΟΒΕ, 2013 

 

 

Συγκριτικά µε τις προηγούµενες περιόδους, παρατηρείται ότι φέτος η τουριστική 

κίνηση βρέθηκε σε πολύ καλύτερο επίπεδο, συγκριτικά µε την περυσινή τουριστική 

περίοδο. Στο µισό έχει πέσει το ποσοστό των αλλοδαπών επισκεπτών που περιορίζει 

τις δαπάνες τους, σε σχέση µε πέρυσι και πιο συγκεκριµένα, µόνο ένας στους πέντε 

πραγµατοποιεί περικοπές στις προγραµµατισµένες δαπάνες του κατά τη διάρκεια των 

διακοπών του. Έτσι, µε βάση την παρούσα έρευνα, µπορούµε να προβούµε σε µια 
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εκτίµηση αύξησης εσόδων στην τοπική τουριστική αγορά κατά 19,3%, ποσοστό που 

κρίνεται πολύ ικανοποιητικό. 

4.2. Χαρακτηριστικά επιτυχηµένων επιχειρήσεων  

Οι επιτυχηµένες επιχειρήσεις, στο Νοµό Χανίων σήµερα, απασχολούνται κυρίως 

µε τον τουρισµό και το εξαγωγικό εµπόριο.  

Πιο συγκεκριµένα, τα χαρακτηριστικά των περισσότερων επιτυχηµένων 

επιχειρήσεων είναι η σωστή βάση δραστηριότητας και η κατάλληλη µέθοδος 

στήριξης και χρηµατοδότησης. Πιο συγκεκριµένα, στο νοµό Χανίων, σηµαντικό 

ρόλο διαδραµατίζουν οι εξωστρεφείς επιχειρήσεις: 

� AGROCRETA 

� AROMA OF CRETE 

� BALANTINOS - Cheese Products 

� BIOLEA 

� CRETA TASTE SA 

� CRETAN BAKERY PERRAKIS SA 

� CRETAN RUSKS 

� CRETAN TRADITIONAL RUSK “ SAMARIA “ 

� CRETE MILLS 

� DOURAKIS WINES 
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� EL.RENIERIS & Co 

� ELIDIA OLIVE OIL TRADING 

� EOLOS 

� ETANAP SA "SAMARIA" 

� FISIKA 

� FLOKATI FACTORY - Traditional Flokatis, Woolen Blankets & Yarns 

� FRAGKIADAKIS CHRISTOS - “ELIVA” 

� GERANI S.A. 

� GIANNOULIS S.A. - Olive Oil Products 

� GLARITIS-HANDMADE LEATHER SANDALS 

� HONEY OF CRETE - MPOUNTZOUKAS AGISILAOS 

� KALOGERAKIS MATTHEOS - Liophito Mattheou - Extra Virgin Olive 

Oil 

� KARAVITAKIS WINERY 

� KLIMATSAKIS SANDALS 

� KOUKAKIS 

� KRITIKO ERGASTIRI - Deli Creta 
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� MANOUSAKIS WINERY - "NOSTOS" 

� MARNELAKIS - GIANNIKAKI LTD 

� MOBIAK 

� N. DERMITZAKIS CO 

� N. TSATSARONAKIS SA Original Cretan Rusks "The Manna" 

� NIKOLAOS STAVROU ORFANOUDAKIS 

� OLIVE NATURAL COSMETICS 

� PETRA ART 

� POTHITOS Marinos 

� SARAKINA OLIVE OIL 

� SGOUROMALLIS I. & CO – NATURAL CARE PRODUCTS 

� TERRA CRETA 

� TSIRANTONIS 

� VINOLIO 

� VOLIKAKIS S.A. 

� “ANATOLI” S.A. (A.B.E.A) 
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Πίνακας 4.3.: Εξαγώγιµα προϊόντα Χανίων 

 

Πηγή: ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ, 2015 

4.3. Οικονοµική πολιτική - Χρηµατοδότηση 

Βασική µορφή ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και χρηµατοδότης στην 

οικονοµία των Χανίων είναι οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων.  

Οι θερµοκοιτίδες (incubators). Οι επιχειρηµατικές θερµοκοιτίδες είναι 

τυποποιηµένοι χώροι οι οποίοι δηµιουργούνται για να παρέχουν ένα περιβάλλον 

που προσφέρει κοινές υποδοµές και ειδικές υπηρεσίες, για ένα χρονικό διάστηµα 

(3 έως 5 ετών), διευκολύνοντας το ξεκίνηµα και την ανάπτυξη νέων καινοτόµων 

επιχειρήσεων, οι οποίες στη συνέχεια µετακινούνται σε δικούς τους 
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επαγγελµατικούς χώρους και τη θέση τους στη θερµοκοιτίδα καταλαµβάνουν 

άλλες νέες επιχειρήσεις. 

Πρόκειται για ένα θεσµό που προσφέρει στους νέους επιχειρηµατίες πολύ 

περισσότερα από απλή χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών κεφαλαίων. Προσφέρει 

επίσης παροχή επιχειρηµατικών συµβουλών και επιχειρηµατική δικτύωση, 

στέγαση µεταβλητού µεγέθους και υποστήριξη γραφείου. Όπως και οι πάροχοι 

επιχειρηµατικών κεφαλαίων, οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων ελέγχουν 

προσεκτικά τις νεοϊδρυόµενες εταιρείες στις οποίες επενδύουν.  

Οι θερµοκοιτίδες έχουν ως βασικό στόχο την προώθηση των καινοτοµιών οι 

οποίες οδηγούν σε επενδύσεις µέσω της παρεχόµενης βοήθειας προς τις 

νεοϊδρυόµενες (startup) επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε αυτές. Οι 

επιχειρήσεις αυτές, κατά κανόνα, αντιµετωπίζουν διάφορα προβλήµατα κατά την 

έναρξη της δραστηριότητάς τους, τα οποία ποικίλλουν ανάλογα µε το ακριβές 

αντικείµενο κάθε µονάδας και το περιβάλλον (αγορά) στο οποίο 

δραστηριοποιείται. Οι βασικές ανάγκες και τα προβλήµατα που προσπαθούν να 

αντιµετωπίσουν οι θερµοκοιτίδες για λογαριασµό των επιχειρήσεων ενοίκων, 

είναι (Γαλάνης, 1994): 

� το υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης της καινοτοµίας, 

� η έλλειψη πρόσβαση σε πηγές κεφαλαίων, 

� η ανεπαρκής πληροφόρηση αγοράς και τεχνικής πληροφόρησης 

(τεχνογνωσίας), 

� η αδυναµία διοίκησης και οργάνωσης, 

� η αδυναµία της αποταµίευσης ολόκληρης ή µέρους της υπεραξίας που θα 

προ κύψει από την καινοτοµία, 
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� η αδυναµία διατήρησης και επέκτασης των όποιων ανταγωνιστικών 

πλεονεκτηµάτων, 

� η έλλειψη εκτίµησης του επιχειρηµατικού κινδύνου, 

� η δυσκολία πρόσβασης στη νέα τεχνολογία. 

Οι θερµοκοιτίδα παρέχει τις εξής υπηρεσίες (Storey et al., 2013): 

� Χώρους στέγασης της επιχείρησης. 

� Κοινές υπηρεσίες, όπως γραµµατειακή υποστήριξη και από κοινού 

χρήση.του εξοπλισµού γραφείου (fax, τηλεφωνικές συνδέσεις, 

φωτοτυπικό κέντρο, χώρους σίτισης, αίθουσες παρουσιάσεων και 

συσκέψεων, ασφάλεια κτιρίου κ.λπ.). 

� Ανάπτυξη συνεργιών ανάµεσα σης συστεγαζόµενες επιχειρήσεις. 

� Χρηµατοδότηση των λειτουργικών δαπανών των εγκατεστηµένων 

επιχειρήσεων. 

� Παροχή συµβουλευτικών και άλλων εξειδικευµένων (νοµικής, λογιστικής 

φύσης) υπηρεσιών. 

� Η τυπική περίοδος επώασης είναι 23 έτη. 

Οι φορείς και τα φυσικά πρόσωπα που µπορούν να ενταχθούν σε θερµοκοιτίδες 

είναι τα ακόλουθα (Επιµελητήριο Χανίων, 2015): 

� ερευνητές, 

� νέες εταιρείες (startups), 
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� ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα (τεχνοβλαστοί), 

� εδραιωµένες µικροµεσαίες εταιρείες που επιθυµούν να αναπτύξουν ένα 

νέο προϊόν ή υπηρεσία µε τη βοήθεια των εσωτερικών συνεργιών της 

θερµοκοιτίδας. 

Η θερµοκοιτίδα Χανίων είναι µια µη κερδοσκοπική εταιρεία που στοχεύει στην 

παροχή κάποιων χώρων στέγασης καθώς και εξειδικευµένων υπηρεσιών σε νέες 

καινοτοµικές επιχειρήσεις. Είναι θυγατρική εταιρεία του ΕΟΜΜΕΧ (90%) µε 

συµµετοχή της Ν.Α. Χανίων (5%) και του ΕΒΕ Χανίων (5%). Έχει δέκα 

βιοτεχνικούς και γραφειακούς χώρους εµβαδού 250τµ ο κάθε ένας στους οποίους 

οι νέες επιχειρήσεις µπορούν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους. ∆έχεται 

και φιλοξενεί νέες (ή µέχρι 3 ετών) καινοτοµικές επιχειρήσεις δηλαδή 

επιχειρήσεις που παράγουν κάποια νέα ή διαφοροποιηµένα από τα παραδοσιακά 

προϊόντα ή υπηρεσίες (Επιµελητήριο Χανίων, 2015). 

Σήµερα είναι η µόνη θερµοκοιτίδα που λειτουργεί στην Κρήτη και 

δηµιουργήθηκε το 2000 µε χρηµατοδότηση του 2ου κοινοτικού πλαισίου 

στήριξης. Λειτουργεί µε τη µορφή αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας και τα 

οικονοµικά αποτελέσµατά της κάθε χρόνο είναι θετικά. Οι δραστηριότητές της 

κατευθύνονται σε δύο άξονες (Επιµελητήριο Χανίων, 2015). 

� Στη φιλοξενία κάποιων επιχειρήσεων και την υποστήριξή τους 

� Στη συµµετοχή της σε Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράµµατα. 

Παράλληλα εκδίδει σε διµηνιαία βάση ένα ενηµερωτικό δελτίο το οποίο 

διανέµεται ηλεκτρονικά σε εκατοντάδες επιχειρήσεις του Νοµού. 

Η θερµοκοιτίδα Χανίων δεν απευθύνεται σε συγκεκριµένο τύπο επιχειρήσεων 

αλλά δέχεται επιχειρήσεις από διάφορους οικονοµικούς κλάδους. 
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Σήµερα φιλοξενεί δέκα (10) επιχειρήσεις επιτυγχάνοντας κάλυψη των 

διαθέσιµων χώρων της κατά 96%. 

Η µέχρι τώρα δράση της θερµοκοιτίδας περιλαµβάνει δύο κυρίως άξονες 

δραστηριοτήτων (Επιµελητήριο Χανίων, 2015):  

� Τη φιλοξενία και την υποστήριξη νέων καινοτοµικών επιχειρήσεων στους 

χώρους της. Από το 2000 µέχρι σήµερα περίπου 20 επιχειρήσεις έχουν 

φιλοξενηθεί στους χώρους αυτούς, οι περισσότερες εκ των οποίων έχουν 

θετική πορεία. Οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται σε 

παραδοσιακούς οικονοµικούς κλάδους, αλλά και σε κλάδους νέων 

τεχνολογιών (ηλεκτρονικά, περιβάλλον, πληροφορική). 

� Τη συµµετοχή της θερµοκοιτίδας σε Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά 

προγράµµατα που σχετίζονται µε τις Μικροµεσαίες επιχειρήσεις, την 

καινοτοµία και τις Ευρωπαϊκές περιφερειακές πολιτικές στους τοµείς 

αυτούς. Έτσι τα τελευταία χρόνια η θερµοκοιτίδα συµµετέχει στην 

υλοποίηση διακρατικών ευρωπαϊκών προγραµµάτων και απασχόλησε 

νέους εξειδικευµένους επιστήµονες για τον σκοπό αυτό. Παράλληλα µε 

τις δραστηριότητες αυτές έχει αρχίσει να εκδίδει τακτικά διµηνιαία 

ενηµερωτικά δελτία σε επιχειρηµατικά θέµατα που αποστέλλονται 

ηλεκτρονικά σε εκατοντάδες επιχειρήσεις του Ν. Χανίων. 

Ένας νέος επιχειρηµατίας που ξεκινά κάποια δραστηριότητα συνήθως 

εξασφαλίζει την επιχορήγησή του από τα υπάρχοντα προγράµµατα του 

Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς αυτά καλύπτουν πλέον πολλούς τοµείς. Όµως 

πολλοί επιχειρηµατίες δεν διαθέτουν ιδιόκτητους χώρους για την εγκατάστασή 

τους και δεν αποφασίζουν στην αρχή της επιχειρηµατικής δραστηριότητάς τους 

να επενδύσουν στην κατασκευή ή αγορά ιδιόκτητων χώρων. Εποµένως η 

ενοικίαση κάποιων κατάλληλων χώρων αποτελεί µια λογική επιλογή γι’ αυτούς. 
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Οι λόγοι όµως που θα επιλέξει ένας νέος επιχειρηµατίας για να έλθει στη 

θερµοκοιτίδα συνοψίζονται στα εξής (Επιµελητήριο Χανίων, 2015): 

� Η θερµοκοιτίδα Χανίων του παρέχει φιλοξενία σε σύγχρονους χώρους 

στο ΒΙΟΠΑ Χανίων µε τα γνωστά πλεονεκτήµατα που προσφέρει αυτό σε 

ένα επιχειρηµατία. Η τιµολόγηση των υπηρεσιών που του προσφέρονται 

είναι σε πολύ λογικά επίπεδα. Η παραµονή του στους χώρους αυτούς 

µπορεί να διαρκέσει έως 5 χρόνια. 

� Ο επιχειρηµατίας θα έχει πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες, ενηµέρωση 

και πιθανώς θα ωφεληθεί από τα  διάφορα προγράµµατα στα οποία 

συµµετέχει η θερµοκοιτίδα Χανίων. 

� Η θερµοκοιτίδα µέσω των δικτύων στα οποία συµµετέχει µπορεί να του 

προσφέρει εάν χρειαστεί στήριξη σε διάφορους τοµείς. 

Άλλη µια µορφή χρηµατοδότης και στήριξης, σε Ευρωπαϊκά πλαίσια, είναι το 

πρόγραµµα JEREMIE 2012 (Επιµελητήριο Χανίων, 2015): πρωτοβουλία του 

Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων και του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

Υλοποίηση: µέσω Τραπεζών το οποίο αποσκοπεί στην χρηµατοδότηση 

επενδυτικών σχεδίων µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οιασδήποτε µορφής, που 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους και έχουν ετήσιο κύκλο 

εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50.000.000€ (Επιµελητήριο Χανίων, 2015).  

Αφορά την Πολύ Μικρή ή Μικρή επιχείρηση που θέλει να επωφεληθεί από τo 

πρώτο προϊόν Συγχρηµατοδοτούµενων δανείων της κοινοτικής πρωτοβουλίας 

JEREMIE, που υλοποιείται υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Ταµείου 

Επενδύσεων (ΕΤαΕ).  
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Το JEREMIE είναι µια πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» µέσω του οποίου θα διατεθούν στην 

ελληνική αγορά συνολικά κεφάλαια ποσού € 60,0 εκατ. προερχόµενα κατά 50% 

από το ΕΣΠΑ 2007 - 2013/ΕΤΠΑ (Επιµελητήριο Χανίων, 2015).  

Τα δάνεια αυτά απευθύνονται σε Μικρές ή Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, µε έδρα 

στην Ελλάδα και προσωπικό µέχρι 50 άτοµα, που σκοπεύουν στην ανάπτυξη και 

επέκταση των δραστηριοτήτων τους. 

Το ανώτατο επιλέξιµο ποσό δανείου είναι 500.000 € (µε εξασφαλίσεις) και 

40.000 € (χωρίς εξασφαλίσεις) ενώ το κατώτατο ανέρχεται σε 25.000 €. Η 

διάρκεια του δανείου µπορεί να ανέλθει σε 10 έτη ενώ το επιτόκιο εφαρµόζεται 

µόνο στο 50% του δανείου (το υπόλοιπο παρέχεται άτοκο) (Επιµελητήριο 

Χανίων, 2015). 

Σκοπός δανείου (Επιµελητήριο Χανίων, 2015): 

� για κεφάλαια κίνησης επέκτασης δραστηριότητας (π.χ. δαπάνες 

προµήθειας α' υλών και εµπορευµάτων, υπηρεσιών, µε εξαίρεση δαπάνες 

λειτουργικών εξόδων, ενοικίων, µισθοδοσίας προσωπικού κ.λπ.). 

� Ποσό ∆ανείου: µέχρι € 250.000 ανά επιχείρηση.  

� ∆ιάρκεια αποπληρωµής: µέχρι 72 µήνες µε τρίµηνη καταβολή δόσεων. 

� Περίοδος χάριτος: µέχρι 6 µήνες (συµπεριλαµβάνεται στη συνολική 

διάρκεια του δανείου) µε καταβολή µόνο τόκων. 

 Βασικά δικαιολογητικά (Επιµελητήριο Χανίων, 2015): 

� Αίτηση δανείου 
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� Νοµιµοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης. 

� Για βιβλία Β΄ Κατηγορίας 

� Ε3 της επιχείρησης των τριών προηγούµενων ετών, Ε1 των φορέων της 

επιχείρησης οµοίως των τριών τελευταίων ετών και Ε9 των φορέων 

(έτους 2005 και τυχόν µεταγενέστερων µεταβολών) 

� Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ προηγούµενου και τρέχοντος έτους (όπου 

είναι διαθέσιµες). 

� Οικονοµικές καταστάσεις προηγούµενων ετών (εφόσον υφίστανται). 

� Πρόσφατο ισοζύγιο και αντίστοιχο προηγούµενης χρήσης (εφόσον 

υφίστανται). 

� Για βιβλία Γ΄ κατηγορίας  

Επιπλέον των ανωτέρω (Επιµελητήριο Χανίων, 2015): 

� Βεβαίωση έναρξης εργασιών της οικείας ∆.Ο.Υ. (για τον έλεγχο της 

διάρκειας λειτουργίας). 

� Ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα σε ισχύ (κατά το χρόνο 

εξέτασης του αιτήµατος και της εκταµίευσης). 

� Ε7 τελευταίας κλεισµένης οικονοµικής χρήσης ή Αναλυτικές Περιοδικές 

∆ηλώσεις Ι.Κ.Α. ή θεωρηµένη κατάσταση απασχολουµένων από την 

Επιθεώρηση Εργασίας για επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν κλεισµένη 

οικονοµική χρήση (έλεγχος αριθµού εργαζοµένων) ή Βεβαίωση Ι.Κ.Α. 

περί µη απασχόλησης προσωπικού. 
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� Επιστολή περιγραφής του επιχειρηµατικού σχεδίου της επιχείρησης 

(Business Plan). 

� Υπεύθυνη ∆ήλωση συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη από την 

επιχείρηση, σχετική µε τη συσσώρευση των ενισχύσεων ήσσονος 

σηµασίας (Κανόνας De minimis). 

� Υπεύθυνη ∆ήλωση ιδιότητας ΜΜΕ - Ανεξαρτησίας. 

� Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη υπέρβασης του συνολικού ορίου των € 

250.000 για τη λήψη του δανείου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Jeremie 

(συνυπολογιζόµενου και του αιτούµενου δανείου). 

Επιτόκια: 

� Τα επιτόκια είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά και ξεκινούν από 2,93%, λόγω 

της συγχρηµατοδότησης µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης σε ποσοστό 50%, πλέον της αναλογούσας εισφοράς του Ν. 

128/75 και διαµορφώνονται ανάλογα µε τη διάρκεια λειτουργίας της 

επιχείρησης και τις προσφερόµενες εξασφαλίσεις. 
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Επίλογος – Συµπεράσµατα 

Από τη συγγραφή της παρούσας εργασίας προκύπτον κάποια συµπεράσµατα, 

καίριας σηµασίας αναφορικά µε τη επιχειρηµατικότητα στα Χανιά.  

Το εξωτερικό εµπόριο και τα ξενοδοχεία φαίνεται να λειτουργούν περισσότερο 

και τα έσοδά τους να είναι υψηλότερα µετά κρίσης παρά προ κρίση, ενώ ο 

τοµέας της µεταποίησης εµφάνιζε µεγαλύτερα έσοδα και ανάπτυξη προ κρίσης.  

Η προτάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητα της κρήτης δεν 

αναφέρονται µόνο στις συγκεκριµένες επιχειρήσεις που εδρεύουν στο νοµό 

Χανίων αλλά και σε όλη την Ελλάδα.  

Η ενίσχυση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας αλλά και των επιχειρηµατικών 

συναλλαγών που συνοδεύουν την επιχειρηµατική δράση αιτείται σε όλους τους 

τόνους από τον επιχειρηµατικό κόσµο . Ιδιαίτερα στην Ελλάδα το «βαθύ 

κράτος» και οι αγκυλώσεις που ενυπάρχουν σε κάθε επιχειρηµατική 

δραστηριότητα καθιστούν τον επιχειρηµατία δέσµιο αντιλήψεων που επικρατούν 

επί µισό και πλέον αιώνα.  

Η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα αντιµετωπίζεται από την κρατική µηχανή µε 

καχυποψία, ως περίπου «παραβατική συµπεριφορά των ιδιωτών» και συχνά είναι 

συνώνυµο των παρασκηνιακών συναλλαγών µέσω των αλλεπάλληλων 

διαδικασιών της περιβόητης περαίωσης, και αυτοπεραίωσης, και πάει λέγοντας. 

Πως αλλιώς εξάλλου θα µπορούσε να χαρακτηριστεί η φορολογία ρεκόρ για την 

ευρωζώνη σε επιχειρήσεις και επιτηδευµατίες, µε δεδοµένο µάλιστα το 

καταγεγραµµένο επίσης ρεκόρ της φοροδιαφυγής που παρατηρείται στη χώρα 

µας. 

Ιδιαίτερα το θεσµικό πλαίσιο που αφορά τις επιχειρήσεις οφείλει να είναι 

απαλλαγµένο από την πολυνοµία και τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές 
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διαδικασίες οι οποίες συχνά διαρκούν περισσότερο και από αυτόν ακόµα το 

χρόνο ζωής ενός προϊόντος το οποίο καλούνται να υπηρετήσουν. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ στην 

Ελλάδα χρειάζονται διπλάσιες ή και τριπλάσιες ηµέρες, υπογραφές και 

πιστοποιητικά για να γίνει µια εισαγωγή ή µια εξαγωγή σε σχέση µε τον µέσο 

όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. 

Η ίδρυση µιας επιχείρησης στην Ελλάδα σήµερα δυστυχώς δεν διέπεται από ένα 

σαφώς καθορισµένο πλαίσιο µε χαρτογραφηµένες και λογικές διαδικασίες, 

αντίθετα αποτελεί µια κατά περίπτωση µελέτη µε αβέβαια αποτελέσµατα που 

απαιτεί χρόνο και κόπο. Τα επιµελητήριο θα έπρεπε να έχουν την δυνατότητα να 

παράσχουν όλη την απαραίτητη πληροφορία για την ίδρυση µιας επιχείρησης 

από την ιδέα µέχρι την πώληση. 

Ως αποτέλεσµα των παραπάνω το αναλαµβανόµενο επιχειρηµατικό ρίσκο στη 

χώρα µας σήµερα είναι πολύ µεγάλο κάτι που ανακλάται στις τιµές των 

προϊόντων. Είναι δηλαδή απαραίτητο να προβλέψει ο επιχειρηµατίας το πιθανώς 

εποχούµενο βαθύ χέρι του κράτους µέσω των ποικίλων φορολογικών του 

εκφάνσεων ανεβάζοντας τις τιµές προκειµένου να καλύψει την πιθανή ζηµία. 

Θετικό στοιχείο είναι επίσης η ενσωµάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις επιχειρήσεις, η θετικά αναµενόµενη αύξηση της 

απασχόλησης από πλευράς επιχειρήσεων µε βάση τις απαντήσεις των στελεχών 

τους, όπως και το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις του δείγµατος αναµένουν βελτίωση 

των θεµελιωδών µεγεθών, τόσο του κλάδου τους όσο και των ιδίων, ενώ 

εξαιρετικά αρνητικό κρίνουµε το στοιχείο του µικρού ενδιαφέροντος στις 

επενδύσεις στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού. 

Επισηµαίνουµε πάντως την έλλειψη θεσµικού πλαισίου αναφορικά µε ένα 

κέντρο λήψης αποφάσεων µε ισχυρή εντολή, αυτεξούσιου και αποτελεσµατικού, 

πράγµα που λειτουργεί ανασταλτικά τόσο σε σχέση µε τη διατύπωση ενός 
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σχεδίου όσο και µε την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη λήψη αποφάσεων για την 

υλοποίησή του. 
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