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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παγκόσμια δημοσιονομική και οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας περίπου 

προκάλεσε σαρωτικές αλλαγές στην οικονομική και κοινωνική ζωή στον πλανήτη, ενώ 

συγχρόνως επέφερε ποικίλες μεταβολές στη δυναμική της επιχειρηματικότητας. Στο 

πλαίσιο της Μεγάλης Ύφεσης και της παγκοσμιοποίησης οι επιχειρήσεις 

αντιμετώπισαν νέες προκλήσεις που οδήγησαν στον μετασχηματισμό τους, γεγονός 

που καθόρισε σε διεθνές επίπεδο τις προοπτικές της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Μέσα 

σε αυτές τις συνθήκες η ελληνική επιχειρηματικότητα δεν έμεινε ανεπηρέαστη, 

αντίθετα προχώρησε σε δομικές αλλαγές προκειμένου να εξελιχθεί και να επιβιώσει 

στο επιχειρηματικό οικοσύστημα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι, μέσα από τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, να προβάλει τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν κάτω από 

την πίεση της πρόσφατης οικονομικής κρίσης στο περιβάλλον των ελληνικών 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συγχρόνως να εστιάσει στις μεταρρυθμιστικές 

πολιτικές οι οποίες προωθήθηκαν για την ενίσχυση της θέσης των επιχειρήσεων στην 

οικονομική και επιχειρηματική σκηνή. 

 

 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

παγκόσμια οικονομική κρίση,  επιχειρηματικότητα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
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ABSTRACT 

The global fiscal and economic crisis of the last decade has caused sweeping changes 

in the economic and social life of the planet, while at the same time bringing about 

various changes in the dynamics of entrepreneurship. In the context of the Great 

Recession and globalization, companies faced new challenges that led to their 

transformation, which determined the prospects of business growth at the international 

level. In these conditions, greek entrepreneurship did not remain unaffected, on the 

contrary, it proceeded to structural changes in order to evolve and survive in the 

business ecosystem. The purpose of this paper is, through the literature review, to 

highlight the conditions that emerged under the pressure of the recent economic crisis 

in the environment of greek small and medium enterprises and at the same time to 

focus on the reform policies that were promoted to strengthen the position of 

companies in financial and business scene. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι οικονομικές κρίσεις αποτελούν ένα φαινόμενο της παγκόσμιας οικονομικής 

ιστορίας που συντελούν στη μεταβολή του οικονομικού γίγνεσθαι και στην ανάδειξη 

νέων συσχετισμών δυνάμεων. Οι επιπτώσεις τους είναι δυσμενείς τόσο στην 

οικονομική όσο και στην κοινωνική ζωή, καθώς οι οικονομικές μεταβολές επηρεάζουν 

την ευημερία των πολιτών. Κατά μία άποψη, μια κρίση είναι η αντίδραση σε 

προϋπάρχουσες στρεβλώσεις και εμφανίζεται ως αναπόφευκτη κατάληξη 

προηγούμενων παράλογων καταστάσεων. Για παράδειγμα, η παράλογη και 

υπερβολική αύξηση των τιμών ακινήτων θα καταλήξει σε μια οικονομική κρίση ώστε 

να προσαρμοστεί στην οικονομική πραγματικότητα (Κότιος & Παυλίδης, 2012).  

Μια οικονομική κρίση συχνά εμφανίζεται ως επακόλουθο μιας «φούσκας που σκάει» 

στον τομέα των τιμών των ακινήτων. Ιστορικά παραδείγματα αυτού του τύπου 

κρίσεων είναι η κρίση της τουλίπας στην Ολλανδία (tulipmania), η κρίση της Νότιας 

Θάλασσας στην Αγγλία, η φούσκα Mississippi στη Γαλλία, το μεγάλο οικονομικό 

κραχ του 1929. Ένα πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η δραματική αύξηση στις τιμές 

των ακινήτων και των μετοχών στην Ιαπωνία στα τέλη της δεκαετίας του 1980. 

Παρόμοιες εμπειρίες είχαν η Νορβηγία, η Φινλανδία και η Σουηδία, καθώς επίσης και 

αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Αργεντινή, η Χιλή, η Ινδονησία, το Μεξικό, η 

Μαλαισία, η Ινδονησία, η Ταϊλάνδη, η νότια Κορέα. Σε αυτές τις κρίσεις προστίθεται 

η πρόσφατη οικονομική κρίση της ευρωζώνης (Allen & Gale, 2000). 

Μέσα σε συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής κρίσης η επιχειρηματικότητα εξελίσσεται 

μέσα σε ένα νέο μετασχηματισμένο περιβάλλον. Η επιχείρηση είναι ένας ζωντανός 

κοινωνικοοικονομικός οργανισμός, μια διαλεκτική κοινωνικοοικονομική οντότητα, 

που διαμορφώνει και αναδιαμορφώνει το περιβάλλον στο οποίο γεννιέται και 

επιβιώνει. Είναι ο συν-δημιουργός των κοινωνικοοικονομικών συστημάτων που 

φιλοξενούν τη δράση της σε παγκόσμιο δια-τομεακό επίπεδο (Vlados & 

Chatzinikolaou, 2019). Η σημασία της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας σε 

περιόδους κρίσεων αλλά και  σε περιόδους ομαλότητας είναι μεγάλη, καθώς συνδέεται 

άρρηκτα με τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών μιας χώρας, την καταπολέμηση 

της ανεργίας, την αύξηση των δημοσίων εσόδων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

ανθρώπων με τη δημιουργία νέων βελτιωμένων αγαθών και υπηρεσιών που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.  
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Το σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως έχει διαμορφωθεί λόγω των συνθηκών 

της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, της παγκοσμιοποίησης και της ανάδυσης νέων 

αγορών και απαιτήσεων, ωθεί τις επιχειρήσεις στην ενσωμάτωση της καινοτομίας με 

σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξή τους και την ενίσχυση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος στην αγορά. Η υιοθέτηση και εφαρμογή μιας καινοτόμου πρακτικής 

που εγγυάται την επιτυχία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης 

αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη βιώσιμη ανάπτυξή της.  

Η ενσωμάτωση της καινοτομίας αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των νεοφυών 

επιχειρήσεων που αναδύθηκαν και αναπτύχθηκαν μέσα στην κρίση. Οι νεοφυείς 

επιχειρήσεις διακρίνονται για την ταχεία τους ανάπτυξη και οι επιχειρηματίες που 

δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό είναι άτομα που έχουν μια πρωτοποριακή ιδέα ή 

αντιλαμβάνονται μια ευκαιρία και μετουσιώνουν σε επιχειρηματική πράξη αυτή την 

ιδέα ή την ευκαιρία. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της σύγχρονης επιχειρηματικότητας 

παρατηρείται στροφή προς την πράσινη επιχειρηματικότητα η οποία εξασφαλίζει την 

αύξηση της αποδοτικότητας και της κερδοφορίας με όρους περιβαλλοντικής 

βιωσιμότητας. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τις επιπτώσεις της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης, που ξέσπασε την περίοδο 2008-2009, στην επιχειρηματικότητα 

και στην οικονομία της Ελλάδας, με έμφαση στις ΜμΕ. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται 

η σημασία των ΜμΕ στην οικονομική ζωή της χώρας αλλά και η κατάσταση που 

διαμορφώθηκε στον κλάδο της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας την περίοδο 

της κρίσης. Επιπλέον, η εργασία εστιάζει στις δραστηριότητες των νεοφυών 

επιχειρήσεων που αναδύθηκαν μέσα στη δύσκολη οικονομική συγκυρία καθώς και στη 

σημασία της πράσινης επιχειρηματικότητας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.  

Η εργασία δομείται σε τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την 

οικονομική κρίση που επηρέασε ολόκληρο τον πλανήτη πριν από μια δεκαετία 

περίπου, στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο πριν το ξέσπασμα 

της κρίσης, καθώς και στα αίτια και στις επιπτώσεις της για την κοινωνία. Ακόμη, 

γίνεται λόγος ειδικότερα για τις διαστάσεις της κρίσης στην Ελλάδα, για τις συνθήκες 

που επικράτησαν τα χρόνια πριν από την κρίση και προετοίμασαν το έδαφος για την 

επέλευσή της, για τον ρόλο της ΟΝΕ, καθώς και για τα κυριότερα γεγονότα που 

έλαβαν χώρα κατά την περίοδο της κρίσης. 
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Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια της επιχειρηματικότητας γενικά 

και ειδικότερα στην ελληνική επιχειρηματικότητα, με έμφαση στην περίοδο της 

κρίσης. Επιπλέον, αναλύεται η οικονομική και κοινωνική σημασία της ανάπτυξης της 

επιχειρηματικότητας. Στο τρίτο κεφάλαιο η εργασία εστιάζει στις ΜμΕ και στη 

σημασία τους στην ελληνική οικονομία αλλά και στις επιπτώσεις που είχε η 

οικονομική κρίση στην πορεία τους. Επίσης, γίνεται συγκριτική αναφορά στις ΜμΕ 

και στις μεγάλες επιχειρήσεις προκειμένου να διαφανούν οι ιδιαίτερες δυσχέρειες που 

αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ στη λειτουργία και ανάπτυξή τους.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην εισαγωγή της καινοτομίας στον τομέα 

της επιχειρηματικότητας και στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που υιοθετούνται, στην 

παρουσία των νεοφυών επιχειρήσεων και στη σημασία τους, καθώς και στην πράσινη 

επιχειρηματικότητα, η οποία αποτελεί μια σημαντική παράμετρο της βιώσιμης 

ανάπτυξης και της διατήρησης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των 

επιχειρήσεων. Η εργασία ολοκληρώνεται με την καταγραφή των συμπερασμάτων που 

προέκυψαν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 2008-2009 

1.1 Η κρίση του 2008-2009 

Η πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση ξεκίνησε στα μέσα του 2007 στις κυρίως 

αναπτυγμένες οικονομίες και ακολούθησε μια περίοδος χαλαρών ρυθμίσεων και 

εποπτείας των οικονομικών αγορών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 

εκτίναξης των τιμών των ακινήτων και των πιστώσεων και μεγάλης επέκτασης του 

δανεισμού υψηλού κινδύνου, ιδίως στις αγορές ενυπόθηκων δανείων στις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Η κατάρρευση της Lehman Brothers τον Σεπτέμβριο του 2008 πυροδότησε 

μια γενικευμένη οικονομική και μακροοικονομική κρίση. Ο υψηλός βαθμός 

συνδεσιμότητας των αγορών των Ηνωμένων Πολιτειών με τις αγορές άλλων 

αναπτυγμένων κρατών προκάλεσε την έκρηξη της τραπεζικής κρίσης στα ευρωπαϊκά 

κράτη το 2008 και της οικονομικής κρίσης στη ζώνη του Ευρώ. Τα γεγονότα αυτά 

προκάλεσαν ραγδαία πτώση των τιμών ακίνητης περιουσίας, σοβαρούς πιστωτικούς 

τριγμούς, κατάρρευση του παγκόσμιου εμπορίου και συγχρονισμένη ύφεση σε πολλές 

χώρες στον πλανήτη (Kose et al., 2020). 

Η αμερικανική κρίση χρέους που ξεκίνησε ως υποβάθμιση στην αγορά του 

στεγαστικού τομέα κατέληξε σε μια γενικευμένη ύφεση στα τέλη του 2007, την 

ονομαζόμενη «Μεγάλη Ύφεση», επιβεβαιώνοντας τη ρήση ότι «όταν οι Ηνωμένες 

Πολιτείες κρυολογούν, ο υπόλοιπος κόσμος φταρνίζεται». Σπουδαίες οικονομίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας έγιναν αποδέκτες της ύφεσης ως τα μέσα του 

2008. Το 2009 ήταν η πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο που ο πλανήτης 

συνολικά βρέθηκε σε κατάσταση οικονομικής ύφεσης η οποία χαρακτηρίζεται πλέον 

ως παγκόσμια οικονομική κρίση (Verick & Islam, 2010).    

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης ήταν η ραγδαία εξάπλωσή της στον 

πλανήτη με όρους μείωσης της οικονομικής ανάπτυξης και αύξησης της ανεργίας. Σε 

κάποιες χώρες, όπως στη Μεγάλη Βρετανία και στην Ιρλανδία, η αιτιώδης αλυσίδα 

των γεγονότων που οδήγησαν στην κρίση ξεκίνησε με το ξέσπασμα της «φούσκας» 

των ακινήτων μολύνοντας τον δημοσιονομικό τομέα και προκαλώντας σοβαρή 

οικονομική ύφεση. Σε άλλες χώρες ξεκίνησε από τον δημοσιονομικό τομέα και 

επεκτάθηκε στην πραγματική οικονομία. Στη δραματική περίπτωση της Ιρλανδίας τα 

προβλήματα προήλθαν από κακές οικονομικές επενδύσεις και στοιχήματα 

διασυνοριακής διαιτησίας. Στην Ελβετία επίσης οι επενδύσεις από τράπεζες έπληξαν 

σοβαρά την πραγματική οικονομία. Στις περισσότερες ανατολικοευρωπαϊκές χώρες η 
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ανάπτυξη είχε βασιστεί στον εξωτερικό δανεισμό, ο οποίος εξατμίστηκε σε μεγάλο 

βαθμό ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής αναταραχής (Guillen & Suarez, 

2009). 

Η επακόλουθη πιστωτική συρρίκνωση οδήγησε αυτές τις οικονομίες σε αδιέξοδο. Οι 

συνεχείς υποτιμήσεις νομισμάτων επιδείνωσαν την κατάσταση στην Ουγγαρία, την 

Πολωνία, την Τσεχία. Χώρες με σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία διέτρεχαν τον 

κίνδυνο ξαφνικής υποτίμησης. Επακόλουθο των παραπάνω ήταν η δραστική πτώση 

στον τομέα των κατασκευών και των ακινήτων με επιπτώσεις στην πραγματική 

οικονομία και στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως συνέβη στην Ισπανία και στο 

Ντουμπάι, όπου οι κατασκευές αποτελούσαν βασικό μοχλό ανάπτυξης και 

απασχόλησης. Αυτές οι χώρες υπέφεραν επίσης από χαμηλότερες αφίξεις τουριστών 

και στην περίπτωση του Ντουμπάι το γεγονός αυτό είχε αρνητικές επιπτώσεις στο 

παγκόσμιο εμπόριο. Η μείωση του εμπορίου και οι αρνητικές επιπτώσεις στη 

βιομηχανική παραγωγή και στην απασχόληση σε οικονομίες με εξαγωγικό 

προσανατολισμό, όπως η Κίνα, το Μεξικό, η Ιαπωνία, η Γερμανία, η Ελβετία, 

αποτελούν τη συνέχεια της αιτιολογικής αλυσίδας της κρίσης. Η μείωση του εμπορίου 

επηρέασε αρνητικά και τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης, ενώ οι εξαγωγείς αγαθών, 

όπως η Ρωσία, οι χώρες της Μέσης Ανατολής, της Νότιας Αμερικής, της Αφρικής, ο 

Καναδάς, η Αυστραλία, δέχθηκαν καίριο πλήγμα από την ξαφνική πτώση των τιμών  

(Guillen & Suarez, 2009). 

 

 

 

 

 

1.1.1 Το διεθνές περιβάλλον 

Η μεγαλύτερη οικονομική ύφεση από τη δεκαετία του 1930 ξέσπασε όταν το 

φθινόπωρο του 2008 κατέρρευσε η επενδυτική τράπεζα Lehman Brothers, γεγονός που 

προκάλεσε την αλυσιδωτή κατάρρευση των στενά διασυνδεδεμένων οικονομιών. Οι 

χώρες της ευρωζώνης σημείωσαν αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής του ΑΕΠ το 2009, 

ενώ το ίδιο έτος η ραγδαία πτώση του διεθνούς εμπορίου κατά 10,7% επέφερε καίριο 

πλήγμα στις περισσότερο ανοικτές οικονομίες. Ωστόσο, οι τελευταίες μπόρεσαν να 

ανακάμψουν άμεσα, ταυτόχρονα με την ανάκαμψη του εμπορίου και της παγκόσμιας 

οικονομίας το 2010. Δεν συνέβη το ίδιο με χώρες που αντιμετώπιζαν 
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μακροοικονομικές ανισορροπίες και διαρθρωτικές αδυναμίες, οι οποίες χρειάστηκαν 

εξωτερική οικονομική βοήθεια (Το Χρονικό της Μεγάλης Κρίσης: Η Τράπεζα της 

Ελλάδος 2008-2013). 

Η ραγδαία πτώση στους οικονομικούς δείκτες, ιδίως στην ανάπτυξη τόσο της 

συνολικής όσο και της κατά κεφαλήν παγκόσμιας παραγωγής, υπογραμμίζει τη 

σοβαρότητα της παγκόσμιας ύφεσης του 2009. Ο παγκόσμιος αντίκτυπος ενισχύθηκε 

από την αυξανόμενη σημασία των διεθνών δεσμών μέσω των εμπορικών και 

χρηματοπιστωτικών ροών. Ενώ η παγκοσμιοποίηση των εθνικών αλυσίδων παραγωγής 

ήταν μια σημαντική δύναμη που οδήγησε στην ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου 

κατά τις δύο δεκαετίες πριν την παγκόσμια ύφεση, ωστόσο φαίνεται ότι συνέβαλε 

καθοριστικά στην απότομη συρρίκνωση του διασυνοριακού εμπορίου κατά τη 

διάρκεια του 2009. Επιπλέον, το 2009 σημειώθηκε μεγάλη αύξηση του δείκτη 

αβεβαιότητας της παγκόσμιας πολιτικής και η πιο έντονη πτώση στην επιχειρηματική 

εμπιστοσύνη μετά τη μεγαλύτερη που είχε σημειωθεί κατά την παγκόσμια ύφεση του 

1975. Οι παγκόσμιες ροές κεφαλαίων που είχαν φθάσει σε πρωτοφανή επίπεδα το 

2007 εξαντλήθηκαν κατά το τελευταίο τέταρτο του 2008. Οι διαφορές μεταξύ των 

χωρών στην πτώση των ροών κεφαλαίων φαίνεται να σχετίζονται με τον βαθμό 

εμπορικού και χρηματοπιστωτικού ανοίγματος, τη φύση των οικονομικών δεσμών (για 

παράδειγμα, εξάρτηση από τις τραπεζικές ροές) και την εγχώρια μακροοικονομική 

κατάσταση (Kose et al., 2020). 

Ο  αντίκτυπος της παγκόσμιας ύφεσης τόσο στα οικονομικά μεγέθη όσο και στην 

αγορά εργασίας σε κάθε χώρα ήταν ανάλογος των πρότερων οικονομικών συνθηκών 

και των καναλιών μετάδοσης της κρίσης. Η οικονομία των ΗΠΑ εκτιμάται ότι το 2009 

συρρικνώθηκε κατά 2,7%. Ωστόσο, αυτή η συρρίκνωση είναι μικρότερη από τις 

περισσότερες χώρες της G20 και μικρότερη από τον μέσο όρο των προηγμένων 

οικονομιών (-3%). Η Κίνα, η Ινδία και η Αυστραλία απέφυγαν μια σημαντική 

συρρίκνωση παρά την ενσωμάτωσή τους στην παγκόσμια οικονομία. Άλλες χώρες 

χαμηλού εισοδήματος, όπως η Αιθιοπία και η Ουγκάντα, συνέχισαν την ανάπτυξη 

παρά την ύφεση. Αυτές που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν οι χώρες μεσαίου 

εισοδήματος, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, και οι Ανεξάρτητες 

Κοινοπολιτείες. Αυτό οφείλεται στον συνδυασμό της πιστωτικής κρίσης και των 

εγχώριων ανισορροπιών, όπως τα μεγάλα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών και οι 

«φούσκες» των κατοικιών. Η Λιθουανία, η Λετονία, η Αρμενία, η Εσθονία και η 
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Ουκρανία επρόκειτο να παρουσιάσουν πτώση του ΑΕΠ περισσότερο από 14% κατά το 

2009 (Verick & Islam, 2010).    

 

 

 

Εικόνα 1 Παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ (2007-

2011) 

Πηγή: Verick & Islam, 2010 

 

 

 

 

1.1.2 Αίτια 

Η αρχή της κρίσης σημειώθηκε όταν στις ΗΠΑ άρχισε η πτώση της αξίας των 

κατοικιών, η οποία ξεκίνησε με την αδυναμία των δανειοληπτών αποπληρωμής των 

δόσεων των στεγαστικών δανείων, γεγονός που οδήγησε σε κατάσχεση των κατοικιών 

με σκοπό την πώληση και την ρευστοποίηση. Η αύξηση της προσφοράς οδήγησε στην 

πτώση της αξίας των κατοικιών και στην επακόλουθη πτώση των ομολόγων που 

βασίζονταν στα ενυπόθηκα δάνεια. Το πρόβλημα ρευστοποίησης που αντιμετώπισαν 

οι τράπεζες μπορούσε να αντιμετωπιστεί με χορήγηση πιστώσεων από 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ωστόσο, το κλίμα ασάφειας που επικράτησε είχε ως 

συνέπεια την αύξηση του κόστους πίστωσης και συγχρόνως την απροθυμία των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να χορηγήσουν δάνεια, με αποτέλεσμα οι 
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προβληματικές τράπεζες να καταρρεύσουν. Έτσι ξεκίνησε η οικονομική κρίση η οποία 

πολύ σύντομα άρχισε να επηρεάζει και τον παραγωγικό τομέα. Η υπερβολική 

ρευστότητα την οποία επέτρεψε η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα τα χρόνια πριν το 

ξέσπασμα της κρίσης και η χαλαρή νομισματική πολιτική είχαν ως αποτέλεσμα την 

εμφάνιση ανισορροπιών και τη δημιουργία της λεγόμενης «φούσκας»  στην αγορά 

κατοικία (Μαυρίδου, 2008). 

Ένας ακόμη παράγοντας που οδήγησε στην κρίση αφορά στις εξελίξεις στις 

αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Κίνα. Κατά τη δεκαετία του 1990 οι οικονομίες αυτές 

είχαν βιώσει τις πιέσεις των βραχυπρόθεσμων εκροών κεφαλαίου και των νομισμάτων 

κερδοσκοπίας. Το ΔΝΤ παρενέβη για την παροχή ρευστότητας, αλλά με δεσμεύσεις, 

συμπεριλαμβανομένης μιας ευρείας κλίμακας θεσμικών μεταρρυθμίσεων. Αυτές οι 

ρήτρες προϋποθέσεων έγιναν πηγή σημαντικών συζητήσεων μεταξύ οικονομολόγων 

και προκάλεσαν αντίδραση στις αναδυόμενες οικονομίες ενάντια στις 

καταναγκαστικές πρακτικές του ΔΝΤ. Σε πολλές περιπτώσεις, οι πολιτικές και οι 

μεταρρυθμίσεις που επέβαλε το ΔΝΤ αποδείχθηκαν αντιπαραγωγικές. Στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα οι εξελίξεις ήταν πρωτόγνωρες. Χρηματοοικονομικά 

ιδρύματα, τραπεζικά και μη, υπέστησαν ισχυρές πιέσεις για να ανταποκριθούν στις 

προσδοκίες ανάπτυξης και κέρδους προκειμένου να αυξήσουν την τιμή των μετοχών 

τους. Τα χαμηλά επιτόκια ωστόσο περιόριζαν την ικανότητα των τραπεζών να 

αποκομίσουν μεγαλύτερα κέρδη (Guillen & Suarez, 2009). 

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι στις ΗΠΑ από το 2008 η διαδικασία προέλευσης των 

ενυπόθηκων δανείων άλλαξε, με τους χρηματιστές και τις τράπεζες να προχωρούν σε 

τιτλοποίηση. Με αυτό το νέο σύστημα οι πιο μικρές δόσεις θα διατηρούνταν από 

επενδυτική τράπεζα ή άλλη οντότητα που θα δέχονταν το πρώτο πλήγμα σε περίπτωση 

κινδύνου. Στη συνέχεια ξεπουλήθηκαν όλες οι δόσεις, γεγονός που αφαίρεσε από τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που έκαναν την τιτλοποίηση, τη δυνατότητα να ελέγξουν 

την ομαλότητα της διαδικασίας (Allen & Carletti, 2009). 

Αρχικά θεωρήθηκε ότι η τιτλοποίηση του χρέους και ο κατακερματισμός των 

υποθηκών θα θωράκιζε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από τον κίνδυνο επέκτασης 

της πίστωσης σε δανειολήπτες υψηλού κινδύνου (Guillen & Suarez, 2009). Η όλη 

διαδικασία για τον έλεγχο της ποιότητας των δανειοληπτών και των υποθηκών που 

διέπουν τις τιτλοποιήσεις δεν λειτούργησε σωστά. Η κρατούσα άποψη είναι ότι αν η 

κυβέρνηση ρύθμιζε τη βιομηχανία υποθηκών ώστε να διασφαλίσει ότι κάθε 

δανειολήπτης είχε τα ορθά κίνητρα, θα μπορούσε να αποτρέψει μια τέτοια κρίση. Στα 
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τέλη του 2008 και στις αρχές του 2009 οι οικονομίες πολλών χωρών στην Ασία και 

στην Ευρώπη επηρεάστηκαν δραστικά, παρόλο που οι τράπεζές τους σημείωναν πολύ 

μικρή έκθεση στις τιτλοποιήσεις των ΗΠΑ και παρέμεναν ισχυρές. Στην Ιαπωνία για 

παράδειγμα, το ΑΕΠ έπεσε περίπου 4% κατά το πρώτο τέταρτο του 2009. Μικρότερες 

πτώσεις στο ΑΕΠ και στη βιομηχανική παραγωγή συνέβησαν σε παγκόσμια κλίμακα 

και η παγκόσμια οικονομία άρχισε σταδιακά να μπαίνει σε ύφεση (Allen & Carletti, 

2009). 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν η μόνη χώρα που είχε την εμπειρία της «φούσκας» 

στις τιμές των ακινήτων. Η Ισπανία και η Ιρλανδία επίσης βρέθηκαν στην ίδια 

κατάσταση η οποία συνδυάστηκε με τη χαλαρή νομισματική πολιτική. Στη χαλαρή 

αυτή πολιτική και στα χαμηλά επιτόκια προστέθηκαν και οι παγκόσμιες οικονομικές 

ανισορροπίες. Όλα αυτά αύξησαν τον δανεισμό στις χώρες με τη χαλαρή νομισματική 

πολιτική (Allen & Gale, 2000). 

 

 

 

 

1.1.3 Επιπτώσεις στην κοινωνία 

 Η άγνοια ή η ανευθυνότητα για την κατάσταση που διαμορφώθηκε έπληξε όχι μόνο 

τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και τους μεμονωμένους πολίτες. Τα χαμηλά 

επιτόκια και η πεποίθηση ότι οι αξίες των ακινήτων δεν επρόκειτο να μειωθούν 

παρέσυραν τους πολίτες σε μια ιδιαίτερα έντονη μόχλευση. Όταν η οικονομία είναι 

υγιής, ο δανεισμός επιτρέπει στους πολίτες να έχουν μερίδιο στη σχετική ευημερία και 

ενισχύει την κατανάλωση. Από την άλλη πλευρά, κάνει πιο ευάλωτα τα νοικοκυριά 

στις μεταβολές των επιτοκίων και στο διαθέσιμο εισόδημα. Με τη σειρά της η αύξηση 

της προβληματικότητας των στεγαστικών δανείων και οι κατασχέσεις συνέβαλαν 

περαιτέρω στις ζημίες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το χρέος του νοικοκυριού 

της δεκαετίας του 1980 ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος αυξήθηκε πάνω από 

100% σε πολλές αναπτυγμένες χώρες. Μέχρι το 2005 η μόχλευση των νοικοκυριών 

ήταν 159% στο Ηνωμένο Βασίλειο, 135% στις ΗΠΑ, 141% στην Ιρλανδία και 107% 

στην Ισπανία και τη Γερμανία. Κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990 το μεγαλύτερο 

μέρος του χρέους των νοικοκυριών βρισκόταν σε οικογένειες με υψηλότερο εισόδημα, 

οι οποίες διέθεταν τα οικονομικά μέσα για την εξόφλησή του. Η πίεση για κέρδη και η 
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χαλάρωση των κανόνων χρηματοδότησης, ωστόσο, επέτρεψε την επέκταση της 

πίστωσης σε νοικοκυριά με πολύ μικρότερη ικανότητα να αποπληρώσουν, ειδικά στην 

περίπτωση που τα επιτόκια θα επανέρχονταν σε υψηλότερο επίπεδο (Guillen & 

Suarez, 2009). 

Όπως σημειώνεται σε αναφορά των Ηνωμένων Εθνών (2011), πολλές κυβερνήσεις δεν 

έδωσαν τη δέουσα προσοχή στις κοινωνικές επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης. Οι οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τις συνέπειες 

στην κοινωνία μιας κρίσης αυτού του μεγέθους συχνά οδηγούν σε άμεσες αρνητικές 

επιπτώσεις στον επισιτισμό, στην υγεία και στην εκπαίδευση των απλών πολιτών, οι 

οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν μακροπρόθεσμα την οικονομική ανάπτυξη. Ο 

συνολικός αντίκτυπος της κρίσης στους διάφορους κοινωνικούς τομείς δεν είναι 

άμεσα ορατός, αλλά γίνεται εμφανής με το πέρασμα του χρόνου. Η αύξηση του 

επιπέδου της φτώχειας, ο υποσιτισμός, η ανεργία εξαιτίας της παγκόσμιας ύφεσης θα 

συνεχίσουν να επηρεάσουν τις ζωές των ανθρώπων για τα επόμενα χρόνια. Είναι 

γεγονός ότι σε περιπτώσεις οικονομικών κρίσεων τα νοικοκυριά υιοθετούν 

εναλλακτικές στρατηγικές διαχείρισης των εξόδων τους. Αυτές οι στρατηγικές ωστόσο 

επηρεάζουν αρνητικά την υγεία και την εκπαίδευση, ιδίως των μελλοντικών γενεών, 

και επομένως διαιωνίζουν τη φτώχεια. Τα μέτρα λιτότητας ως αντίδραση των 

κυβερνήσεων στην αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους συμβάλλουν σε μια αβέβαιη 

και εύθραυστη ανάκαμψη. Η αυξημένη πίεση για δημοσιονομική προσαρμογή οδηγεί 

στην περικοπή των δημοσίων δαπανών για κοινωνικούς σκοπούς, με αποτέλεσμα την 

παρατεταμένη επιδείνωση των αρνητικών επιπτώσεων στην κοινωνία, όπως ανεργία ή 

εγκατάλειψη της σχολικής εκπαίδευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των 

ανέργων αυξήθηκε κατά 28 εκατομμύρια από το ξέσπασμα της κρίσης. Σε χώρες όπου 

ο μηχανισμός κοινωνικής προστασίας ήταν αδύναμος, οι συνέπειες ήταν πιο έντονες. 

Κάποια προσωρινά μέτρα κοινωνικής προστασίας δεν είναι δυνατό να ευοδωθούν στο 

πλαίσιο της αυστηρής δημοσιονομικής λιτότητας (Allen & Carletti, 2009).  
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1.2 Η κρίση στην Ελλάδα 

Η ελληνική οικονομική κρίση ξέσπασε το 2009 όταν ο Πρωθυπουργός της χώρας 

ανακοίνωσε ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού ξεπέρασε το 15,4% του ΑΕΠ. Από 

τότε, προκειμένου να τονωθεί η οικονομία, οι ελληνικές κυβερνήσεις ζήτησαν δάνεια 

διάσωσης τα έτη 2010, 2012 και 2015, ενώ συγχρόνως δεσμεύτηκαν σε μέτρα 

λιτότητας συμπεριλαμβανομένων των περικοπών των κρατικών δαπανών, της αύξησης 

των φόρων, των απολύσεων κυβερνητικών στελεχών κ.ά. Η οικονομική ύφεση 

οδήγησε τόσο την οικονομία όσο και την κοινωνία σε μια οπισθοδρόμηση. 

Συγκεκριμένα, αρκετές νέες πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές που επέφερε η κρίση 

είχαν καταστροφικές συνέπειες στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Η απόκτηση 

κεφαλαίων κίνησης ήταν πλέον ιδιαίτερα δύσκολη για τους επιχειρηματίες, καθώς 

σταμάτησε εντελώς η χορήγηση επιχειρηματικών δανείων από τις τράπεζες σε μικρές 

επιχειρήσεις. Παράλληλα, η αύξηση της φορολόγησης επιδείνωσε τη θέση των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο υφιστάμενο ανταγωνιστικό επιχειρηματικό 

περιβάλλον μειώνοντας τα κέρδη των επιχειρήσεων. Η αστάθεια των ρυθμών 

φορολόγησης διέκοψε τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των επιχειρήσεων όσον αφορά 

την ανάπτυξή τους  και η γενικότερη αβεβαιότητα απέτρεψε από τον επιχειρηματικό 

χώρο κάθε επίδοξο επενδυτή, γεγονός που είχε αρνητικές συνέπειες για τον 

επιχειρηματικό κόσμο  (https://entrepreneurship.humspace.ucla.edu/greece/). 

Η υπερδιόγκωση του δημόσιου χρέους, σε απόλυτους αριθμούς αλλά κυρίως σε 

ποσοστό του ΑΕΠ, σηματοδότησε την έναρξη της κρίσης  το 2009. Το πολιτικό κλίμα 

διαταράχθηκε με την εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία, ενώ οι εξαγγελίες για την 

αναγκαιότητα λήψης αυστηρών δημοσιονομικών μέτρων και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων έδωσαν το στίγμα της σοβαρής οικονομικής κρίσης προ των πυλών. 

Οι  ελεγκτικοί μηχανισμοί της ευρωζώνης αντιμετώπισαν με δυσπιστία τη χώρα, 

καθώς μάλιστα προϋπήρχαν υπόνοιες για δημοσιονομική κακοδιαχείριση των 

ελληνικών κυβερνήσεων, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του διεθνούς κύρους και της 

αξιοπιστίας της Ελλάδας. Η απώλεια της πιστοληπτικής ικανότητας, οι κακόβουλες 

δηλώσεις και επιθέσεις πολιτικών και επενδυτικών παραγόντων, οι βλέψεις της 

κερδοσκοπίας από την ενδεχόμενη χρεωκοπία μέσω των CDs, δυσχέραναν περαιτέρω 

τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της Ελλάδας. 

Η εικόνα της αύξησης του δημόσιου χρέους της Ελλάδας από το 1975 έως το 2009 

αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες. Η σχετική διόγκωση του δημόσιου χρέους 

θεωρείται φυσιολογική στις μικτές οικονομίες για την αντιμετώπιση επειγουσών 

https://entrepreneurship.humspace.ucla.edu/greece/
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αναγκών και μακροοικονομικών αδυναμιών, ωστόσο  πρέπει να συνοδεύεται από 

συνετή οικονομική πολιτική που να μην επιτρέπει τον εκτροχιασμό του χρέους. Η 

Συνθήκη του Μάαστριχτ έχει ορίσει ως ανώτατο όριο του δημόσιου χρέους για τις 

χώρες της ευρωζώνης το 60% του ΑΕΠ τους. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 Ελληνικό δημόσιο χρέος σε ποσοστό του ΑΕΠ 

Πηγή: Βογιατζή & Βογιατζής (2011) 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3 Μέγεθος δημόσιου χρέους Ελλάδας και ευρωζώνης σε % 

Πηγή: Βογιατζή & Βογιατζής (2011) 

 



22 
 

 

Η κρίση του 2009 επέφερε αποφασιστικό πλήγμα, καθώς το πολιτικό και οικονομικό 

σύστημα έδειξε αναποφασιστικότητα και διστακτικότητα στη λήψη μέτρων όταν 

υπήρξαν τα πρώτα προειδοποιητικά μηνύματα από το 2008. Η αποτυχία κατανόησης 

της μορφής και της σημασίας της οικονομικής ύφεσης που ήταν προ των ελληνικών 

πυλών σε συνδυασμό με τη λαϊκίστικη πολιτική δεν βοήθησαν στην αναστολή των 

συμπτωμάτων της κρίσης και στην αντιστροφή της κρίσης με την ανάληψη ριζικών 

αναδιαρθρωτικών και μεταρρυθμιστικών πολιτικών. Αντίθετα, το έλλειμμα αυξήθηκε, 

καθώς τα δημόσια έσοδα πλήττονταν από τη φοροδιαφυγή, την περιορισμένη 

φοροεισπρακτική ικανότητα, τις εκροές κεφαλαίων προς τις τράπεζες του εξωτερικού 

και τις μαζικές αναλήψεις χρημάτων για την περίσωσή τους με τη μέθοδο της 

απόκρυψης (Μπασαράς, 2012). 

 

 

 

 

 

1.2.1 Το περιβάλλον πριν από την κρίση 

Ιστορικά, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος κατέστρεψε την ελληνική οικονομία. Ωστόσο, η 

Ελλάδα σημείωσε μια εκπληκτική οικονομική ανάκαμψη μετά τον πόλεμο. Αργότερα, 

έγινε ιδρυτικό μέλος του ΟΟΣΑ και προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην 

Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση. Η κρίση χρέους το 2009 προκάλεσε την οξεία 

υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και τα επόμενα χρόνια η χώρα ακολούθησε 

διαδοχικούς αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης έως το 2014. Έκτοτε διανύει περίοδο 

ανάκαμψης και η οικονομική της ανάπτυξη μπορεί να χαρακτηριστεί μέτρια, όπως για 

παράδειγμα το 2018, όταν ο ρυθμός ανάπτυξης  άγγιξε το 1,9%  

(https://entrepreneurship.humspace.ucla.edu/greece/ ). 

Το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, ωστόσο, είχε συσσωρευτεί πριν από το 2009, κατά τα 

προηγούμενα έτη, καθώς τα συνεχή ελλείμματα, με τις δαπάνες να υπερβαίνουν τα 

έσοδα του κράτους, είχαν οδηγήσει σε αλλεπάλληλους δανεισμούς από το εξωτερικό 

και κατ’ επέκταση σε αύξηση του χρέους. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τις δεκαετίες 

του 1960 και 1970 το ποσοστό του ελλείμματος ήταν 0,6% και 1,2% του ΑΕΠ 

αντίστοιχα, ενώ τις δεκαετίες 1980 και 1990 το έλλειμμα ανήλθε σε 8,1% και 8,4% 

του ΑΕΠ. Κατά τη δεκαετία του 2000 υπήρξε μια μείωση και το έλλειμμα σημείωσε 

https://entrepreneurship.humspace.ucla.edu/greece/
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ποσοστό 5,9% του ΑΕΠ. Κατ’ αντιστοιχία με το έλλειμμα, το δημόσιο χρέος 

αυξήθηκε και συγκεκριμένα από 26% τη δεκαετία του 1980 σε 71% τη δεκαετία του 

1990, σε 101,5% τη δεκαετία του 2000 και σε 115,1% επί του ΑΕΠ το 2009 

(Βαγιανός, κ. ά., 2010). 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και ως τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1990 ο 

ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ της χώρας σημείωσε επιβράδυνση και κυμάνθηκε στο 

2%. Δεδομένου του μέσου ρυθμού ανάπτυξης της εικοσαετίας 1954-1973 που ήταν 

7%, μπορεί σαφώς να γίνει κατανοητή η επιβράδυνση αυτή. Μετά το 1994 

σημειώθηκε ανάκαμψη και ο ρυθμός ανάπτυξης άρχισε να σταθεροποιείται από τα 

τέλη της δεκαετίας του 1990 στο 4%. Η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης 

συνοδεύτηκε με αύξηση του ποσοστού της ανεργίας. Από τη δεκαετία του 1970 έως το 

2004 τα ποσοστά ανεργίας αυξήθηκαν από 1,92% σε 10,48%, ενώ από την τριετία 

2005-2008 υπήρξε μείωση του ποσοστού ανεργίας σε 8%. Παράλληλα, παρατηρείται 

αύξηση του πληθωρισμού από 4% την περίοδο 1954-1973 σε 16% την περίοδο 1990-

1994. Τα επόμενα χρόνια, κατά τη διαδικασία ένταξης της χώρας στη ζώνη του Ευρώ 

ο πληθωρισμός μειώθηκε σε 5,92% (1995-1999), ενώ κατά την περίοδο 2000-2004 

σημείωσε μεγαλύτερη μείωση κι έφθασε σε ποσοστό 3,90%. Την τριετία 2005-2008 ο 

πληθωρισμός ήταν 3,55%. Η είσοδος της Ελλάδας στη ζώνη του Ευρώ ίσως μπορεί να 

ερμηνευθεί ως στόχος για την επίτευξη της μείωσης του πληθωρισμού σε μόνιμη 

βάση. Επιπλέον, η χώρα αντιμετώπιζε περιοδικές κρίσεις στο ισοζύγιο πληρωμών μετά 

το 1973. Ωστόσο μετά την είσοδο στο Ευρώ το ισοζύγιο έπαψε πλέον να αποτελεί 

ρυθμιστικό παράγοντα για τη μακροοικονομική πολιτική (Σερετίδου, 2012). 

Η αύξηση του δημόσιου χρέους, η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης, η αύξηση της 

ανεργίας συνέθεσαν ένα αρνητικό οικονομικό περιβάλλον για τη χώρα. Ο εξωτερικός 

δανεισμός δεν λειτούργησε ενισχυτικά για την ελληνική οικονομία, καθώς τα χρήματα 

δεν αξιοποιήθηκαν από τις ελληνικές κυβερνήσεις σε παραγωγικές επενδύσεις. Το 

μεγαλύτερο μέρος των δανείων δαπανήθηκε για την αύξηση των προσλήψεων και των 

μισθών των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και των συνταξιοδοτικών αποδοχών. 

Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν η αύξηση της κατανάλωσης λόγω των 

υψηλότερων εισοδημάτων που προέρχονταν όμως από τα χρήματα του δανεισμού και 

συγχρόνως η μείωση των επενδύσεων κατά τη δεκαετία του 1980 (Βαγιανός, κ. ά., 

2010). 
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1.2.2 Από την ΟΝΕ στην οικονομική κρίση 

Στόχος της ΟΝΕ ήταν η σταθεροποίηση των συναλλαγματικών ισοτιμιών των 

ευρωπαϊκών κρατών προκειμένου να επιτευχθεί η πληρέστερη οικονομική ενοποίηση 

των κρατών που συμμετείχαν στην Ένωση. Ωστόσο, η ηγεμονική θέση της Γερμανίας 

και η προώθηση των συμφερόντων της στην παγκόσμια αγορά δεν δημιούργησαν τις 

συνθήκες υλοποίησης του αρχικού σχεδιασμού της ΟΝΕ και της ουσιαστικής ισότητας 

των κρατών μελών στο νομισματικό πεδίο (Λαπαβίτσας κ.ά., 2018). 

Η ΟΝΕ αποσκοπεί στη σύγκλιση των οικονομιών των κρατών μελών της ΕΕ η οποία 

απαιτεί την ολοκλήρωση τριών σταδίων προκειμένου ένα κράτος να ενταχθεί πλήρως 

σε αυτήν και να υιοθετήσει το ευρώ ως επίσημο νόμισμα. Μέλη της ΟΝΕ είναι 

επισήμως τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, τα δεκαεννέα από αυτά έχουν εισέλθει 

στο τρίτο στάδιο και έχουν υιοθετήσει το Ευρώ, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Η 

Ελλάδα εντάχθηκε στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ την 1η Ιανουαρίου 2001, ενώ τα 

χαρτονομίσματα και τα κέρματα του ευρώ εισήχθησαν την 1η Ιανουαρίου του 2002. 

Τα κριτήρια σύγκλισης της ΕΕ που αναφέρονται στη Συνθήκη του Μάαστριχτ (άρθρο 

140), αφορούν στη διατήρηση του χαμηλότερου πληθωρισμού, ο οποίος δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τον μέσο όρο των τριών κρατών μελών με τα σταθερότερα επίπεδα τιμών 

πάνω από 1,5 εκατοστιαίες μονάδες. Επιπλέον, το δημόσιο χρέος δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ και το έλλειμμα το 3% του ΑΕΠ. Ένα ακόμα κριτήριο 

είναι η συμμετοχή ενός κράτους στον Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών ΙΙ 

(ΜΣΙ 2), όπου το νόμισμά του δεν μπορεί να αποκλίνει περισσότερο από 15% σε 

σχέση με το Ευρώ. Τα μακροπρόθεσμα επιτόκια των κρατικών ομολόγων δεν μπορούν 

να υπερβαίνουν τον μέσο όρο των τριών κρατών μελών με τις σταθερότερες τιμές 

πάνω από 2 εκατοστιαίες μονάδες (EUR-Lex - - EL (europa.eu)). 

Η απόφαση της ένταξης της Ελλάδας στην ΟΝΕ ως 12ο μέλος ήταν η κατάληξη μιας 

εξαετίας (1994-1999) κατά την οποία θεωρήθηκε ότι η χώρα πληρούσε τα κριτήρια 

της Συνθήκης του Μάαστριχτ έχοντας προωθήσει την ονομαστική της σύγκλιση, αν 

και δεν είχε δοθεί έμφαση στην άρση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και των 

διαρθρωτικών προβλημάτων. Η μείωση του ελλείμματος από 13,6% το 1993 σε 3,1% 

το 1999, η αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος από 2,7% το 1994 σε 4,3% το 

1999, η αύξηση του ΑΕΠ από 2% το 1994 σε 3,4% το 1999, η μείωση του 

πληθωρισμού από 6,8% κατά μέσο ετήσιο βαθμό την περίοδο 1994-1999 σε 2,1% το 

1999, η  μείωση των επιτοκίων και η εξασθένιση της δυναμικής του χρέους ήταν τα 

κριτήρια για την είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ. Τα πρώτα δείγματα αυτής της ένταξης 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012E/TXT
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ήταν θετικά, καθώς με την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος η ελληνική οικονομία 

βρέθηκε σε ένα σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον που δημιουργούσε τις 

προϋποθέσεις για μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, θα έπρεπε να 

λαμβάνονται υπόψη οι αυστηροί μεσομακροπρόθεσμοι περιορισμοί, οι οποίοι 

προϋπέθεταν αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία, συνετή εισοδηματική πολιτική και 

διαρκή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας σε διεθνές επίπεδο.  

Ωστόσο, τα κριτήρια για την ένταξη στην ΟΝΕ βασίζονταν αποκλειστικά στην 

ονομαστική σύγκλιση και δεν παρείχαν κίνητρα για τη στήριξη της πραγματικής 

σύγκλισης που θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των δημόσιων 

οικονομικών. Η Ελλάδα, αν και εμφάνισε ευνοϊκές μακροοικονομικές συνθήκες την 

περίοδο 2000-2007, με τη μείωση του πληθωρισμού και του ποσοστού ανεργίας και με 

ρυθμούς ανόδου του ΑΕΠ, υστερούσε έναντι των εταίρων της στη ζώνη του ευρώ σε 

ζητήματα διακυβέρνησης και διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας, καθώς δεν έγιναν 

προσπάθειες εξορθολογισμού του δημοσίου τομέα ούτε βελτίωσης της φορολογικής 

διοίκησης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και τον περιορισμό του δημοσίου 

χρέους. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, η ξαφνική επιδείνωση του δημοσιονομικού 

περιβάλλοντος, η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και η 

εκτόξευση των αποδόσεων των ομολόγων του δημοσίου οδήγησαν στον αποκλεισμό 

του κράτους και των τραπεζών από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων. Η κατάσταση αυτή 

συνοδεύτηκε από μεγάλη εκροή καταθέσεων και μείωση των τιμών των εξασφαλίσεων 

των δανείων. Έτσι, δημιουργήθηκαν ασφυκτικές συνθήκες ρευστότητας και έντονων 

πιέσεων στον τραπεζικό τομέα   (Τράπεζα της Ελλάδος, 2020). 

Όπως υποστηρίζει ο Λιαργκόβας (2020), η ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ 

συνοδεύτηκε από την υποχρέωση της χώρας να εφαρμόσει ένα πλέγμα θεσμών και 

ποσοτικών περιορισμών χωρίς ωστόσο ταυτόχρονη θέσπιση διαρθρωτικών μέτρων 

γεγονός που πιθανότατα οφειλόταν σε πολιτική ατολμία. Παράλληλα, το φαινόμενο 

της διαπλοκής που προϋπήρχε στη χώρα  μεταξύ επιχειρηματικότητας και κράτους 

εντάθηκε λόγω των ασκούμενων πιέσεων και λειτούργησε ως τροχοπέδη παγιώνοντας 

μια κατάσταση κρατικοδίαιτων επιχειρήσεων. Σε αυτά προστίθεται και η πολιτική 

διαφθορά που δυσχέρανε την αποτελεσματική διαχείριση των δημόσιων πόρων.  
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1.2.3    Η κρίση του 2008. Τα γεγονότα 

Το 2009, μετά από αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, ανακοινώθηκε από την ελληνική 

κυβέρνηση στο ECOFIN1 ότι το έλλειμμα για το ίδιο έτος θα εκτιναχθεί στο 12,5% 

έναντι του 6% που είχε υπολογιστεί νωρίτερα. Το ποσοστό αυτό αναθεωρήθηκε σε 

15,4% το 2010. Ταυτόχρονα, η ελληνική οικονομία δέχθηκε το πλήγμα της 

υποβάθμισής της από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Η υποβάθμιση αυτή 

επεκτάθηκε περισσότερο μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού του 2010, καθώς 

μάλιστα η ελληνική κυβέρνηση δεν έλαβε μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης, παρά 

αρκέστηκε σε προεκλογικές υποσχέσεις αυξήσεων των χαμηλών μισθών και 

συντάξεων, στα όρια του πληθωρισμού. Η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας 

μειώθηκε δραματικά και επικράτησε αναστάτωση στις αγορές (Μπασαράς, 2012). 

Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον η Ελλάδα βρέθηκε σε θέση αδυναμίας 

εξυπηρέτησης των χρεολυσίων της και του δημόσιου χρέους, ενώ συγχρόνως η 

πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων δεν ήταν εφικτή. Έτσι, το 2010 τέθηκε σε εφαρμογή 

το πρώτο πρόγραμμα οικονομικής διάσωσης και οικονομικής προσαρμογής με σκοπό 

τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών και την αποφυγή της χρεωκοπίας. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα αποτέλεσαν τους πιστωτές και εγγυητές του πακέτου διάσωσης. Το 2012 

ενεργοποιήθηκε δεύτερο πακέτο οικονομικής διάσωσης, καθώς φάνηκε ότι το πρώτο 

δεν ήταν επαρκές. Αλλά και αυτό το δεύτερο, εν μέσω πολιτικών ανωμαλιών, δεν 

απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ακολούθησε τρίτο μνημόνιο το καλοκαίρι 

του 2015 το οποίο ολοκληρώθηκε ομαλά το 2018.  

Τα χρόνια προβλήματα της ελληνικής οικονομίας επιδεινώθηκαν και αναδείχθηκαν 

ακόμη περισσότερο μέσα στη διεθνή κρίση, η οποία δημιούργησε κλίμα αβεβαιότητας. 

Τον Μάιο του 2010 το Eurogroup αποφάσισε την ενεργοποίηση του μηχανισμού 

στήριξης της Ελλάδας, με 110 δισ. ευρώ που δόθηκαν από την Ε.Ε. και 30 δισ. ευρώ 

από το ΔΝΤ. Ο δανεισμός από την ΕΕ προήλθε από τα κράτη μέλη της Ένωσης 

ανάλογα με το ΑΕΠ τους, ενώ η συμμετοχή του ΔΝΤ αποφασίστηκε μετά από 

διπλωματική πίεση της Γερμανίας, της Βρετανίας και των Σκανδιναβικών χωρών. Οι 

διαπραγματεύσεις ήταν πολύπλοκες, καθώς αρκετές χώρες επιθυμούσαν την προσφυγή 

της Ελλάδας αποκλειστικά στο ΔΝΤ χωρίς εμπλοκή της ΕΕ. Τελικά υιοθετήθηκε η 

λύση της μικρότερης συμμετοχής του ΔΝΤ με το επιχείρημα του χαμηλότερου 

 
1 Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων της ΕΕ 
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επιτοκίου (3% έναντι 5% περίπου του δανεισμού από τα κράτη μέλη) και με το 

πρόσχημα ότι το ΔΝΤ διέθετε την απαραίτητη τεχνογνωσία για την υλοποίηση ενός 

τέτοιου εγχειρήματος. Στην πραγματικότητα, τα κράτη μέλη που διαφωνούσαν δεν 

επιθυμούσαν να συμμετέχουν οικονομικά στη σωτηρία μιας άλλης χώρας, πολλώ δε 

μάλλον της Ελλάδας την οποία αντιμετώπιζαν με δυσπιστία (Πιτόσκα, χ.χ.). 

Ακολούθησε το δεύτερο μνημόνιο (Οκτώβριος 2011-Νοέμβριος 2012), το οποίο 

προέβλεπε κούρεμα του ελληνικού χρέους, πρόσθετο πακέτο βοήθειας, πρόγραμμα 

δημοσιονομικής προσαρμογής ως το 2021, μόνιμη εποπτεία της Ελλάδας στην 

εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και 

αύξηση των κεφαλαίων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας  (Μπασαράς, 

2012). Το 2015, ύστερα από επώδυνες διαπραγματεύσεις, η ελληνική κυβέρνηση 

αποδέχθηκε το τρίτο μνημόνιο ύψους 86 δισ. ευρώ, κεφάλαιο που προήλθε από τον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ)2. Το ΔΝΤ δεν συμμετείχε σε αυτόν τον 

δανεισμό, καθώς η συνδρομή θα γινόταν μόνο κατόπιν συμφωνίας για περαιτέρω 

ελάφρυνση του χρέους της Ελλάδας (Ερωτήσεις-απαντήσεις για τα τρία μνημόνια της 

Ελλάδας (Μέρος 1ο) | Capital ). 

Τα μνημόνια που υπογράφτηκαν μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και ευρωπαϊκών 

θεσμών και  ΔΝΤ βασίζονταν σε τρεις άξονες, τη δημοσιονομική προσαρμογή, τις 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, την εσωτερική υποτίμηση. Η δημοσιονομική 

προσαρμογή αποτελεί ουσιαστικά την προσπάθεια μείωσης των δημοσίων 

ελλειμμάτων και του χρέους μέσω της εφαρμογής της λιτότητας, με μειώσεις μισθών, 

περικοπές δαπανών και αύξηση της φορολογίας. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημοσίων πόρων με απώτερο 

σκοπό την αύξηση του δημόσιου πλούτου. Ως εσωτερική υποτίμηση νοείται η μείωση 

του μοναδιαίου κόστους εργασίας με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και 

την ανάπτυξη. Ωστόσο, επιφέρει μείωση της αγοραστικής δύναμης επιδεινώνοντας την 

κρίση (Λιαργκόβας, 2020). 

 

 

 

 
2 Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας αντικατέστησε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας και αποτελεί τον μόνιμο μηχανισμό άμεσης πρόσβασης σε οικονομική βοήθεια για τα 

κράτη μέλη της ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν δυσκολίες άντλησης κεφαλαίων από τις αγορές. 

https://www.capital.gr/me-apopsi/3132882/erotiseis-apantiseis-gia-ta-tria-mnimonia-tis-elladas-meros-1o
https://www.capital.gr/me-apopsi/3132882/erotiseis-apantiseis-gia-ta-tria-mnimonia-tis-elladas-meros-1o
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ 

2.1 Η Επιχειρηματικότητα 

Το σύνολο των δραστηριοτήτων  που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο μιας επιχείρησης 

προκειμένου να επεκτείνει την επιχειρηματική της δράση ή των διαδικασιών που 

απαιτούνται για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης περιγράφουν την έννοια της 

επιχειρηματικότητας. Η εμπλοκή στον τομέα της επιχειρηματικότητας μπορεί να 

οφείλεται σε διάφορους λόγους, καθώς αποτελεί μια μορφή αυτοαπασχόλησης σε 

περιπτώσεις όπου τα επίπεδα ανεργίας είναι υψηλά, ενώ εξασφαλίζει την αυτονομία 

του επιχειρηματία ως προς τις επιχειρηματικές του ενέργειες. Επίσης, είναι δυνατό η 

ενασχόληση με τον επιχειρηματικό κλάδο να αποφέρει περισσότερα κέρδη από τη 

μισθωτή εξαρτημένη εργασία. Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας είναι 

συνυφασμένη με την οικονομική ανάπτυξη, καθώς η επιχειρηματική δραστηριότητα 

τονώνει την παραγωγή και το εμπόριο, προσφέρει θέσεις εργασίας και αυξάνει τα 

δημόσια έσοδα (http://www.iep.edu.gr/images/IEP/PROKIRIKSEIS-

ERGA/Erga/Epimorfosi_Mathiteia/1.5.2.e_epimorfotiko_yliko_EY2_THE6.pdf).  

Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία της αναζήτησης ευκαιριών στην αγορά και της 

εξεύρεσης των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση αυτών των ευκαιριών με 

σκοπό το μακροπρόθεσμο κέρδος. Περικλείει το επιχειρηματικό ρίσκο, ωστόσο 

αποτελεί μια δημιουργική και καινοτόμο δεξιότητα, καθώς και μια αντίδραση 

προσαρμογής στο επιχειρηματικό περιβάλλον και τις προκλήσεις του. Η 

επιχειρηματική επιτυχία έγκειται στην ικανότητα του επιχειρηματία να αντιλαμβάνεται 

τις ευκαιρίες στην αγορά, να υποστηρίζει και να προωθεί την αλλαγή, να δημιουργεί 

προστιθέμενη αξία μέσα από την εξεύρεση λύσεων (Kaburi et al, 2012). 

Ο Drucker αναφέρει ότι η επιχειρηματικότητα είναι μια πρακτική, της οποίας η έναρξη 

σηματοδοτείται από τη δραστηριότητα και τη δημιουργία ενός νέου οργανισμού, και ο 

Onuoha υποστηρίζει ότι επιχειρηματικότητα είναι η πρακτική της δημιουργίας νέων 

οργανισμών ή της αναγέννησης υφιστάμενων, ως αντίδραση στις υπάρχουσες ή 

αναδυόμενες ευκαιρίες. Η καινοτομία αποτελεί το εργαλείο του επιχειρηματία, το 

οποίο αυτός ενεργοποιεί προκειμένου να αξιοποιήσει την επιχειρηματική ευκαιρία. Η 

καινοτομία, η δημιουργικότητα και η ανάληψη κινδύνου αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της επιχειρηματικότητας, η οποία εν τέλει αφορά την ικανότητα του 

επιχειρηματία να συλλάβει μια νέα ιδέα, είτε πρόκειται για ένα νέο προϊόν, είτε για ένα 

http://www.iep.edu.gr/images/IEP/PROKIRIKSEIS-ERGA/Erga/Epimorfosi_Mathiteia/1.5.2.e_epimorfotiko_yliko_EY2_THE6.pdf
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/PROKIRIKSEIS-ERGA/Erga/Epimorfosi_Mathiteia/1.5.2.e_epimorfotiko_yliko_EY2_THE6.pdf
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νέο κανάλι διανομής, είτε για μια νέα μέθοδο ανάπτυξης της οργανωτικής δομής της 

επιχείρησης (Pahuja & Sanjeev, 2015). 

Όπως επισημαίνει ο Schumpeter, ο πρώτος οικονομολόγος του 20ου αιώνα που 

επικεντρώθηκε στον ρόλο της επιχειρηματικότητας στην οικονομική ανάπτυξη μέσω 

της καινοτομίας, ο ρόλος του επιχειρηματία είναι να φέρει την επανάσταση στον 

τομέα της παραγωγής αξιοποιώντας μια εφεύρεση, μια μη δοκιμασμένη τεχνολογική 

μέθοδο παραγωγής ενός νέου προϊόντος, ή κατασκευάζοντας ένα υπάρχον προϊόν με 

νέο τρόπο, δημιουργώντας μια νέα πηγή προμήθειας πρώτων υλών ή μια νέα εκροή 

προϊόντων, σχηματίζοντας μια νέα βιομηχανία (Pahuja & Sanjeev, 2015).  

Κατά τον Kirzner, ο επιχειρηματίας είναι το άτομο που δράττεται της ευκαιρίας για να 

πραγματοποιήσει επικερδείς συναλλαγές, λειτουργώντας συχνά ως μεσάζοντας μεταξύ 

των προμηθευτών και των καταναλωτών. Διαθέτει την απαραίτητη γνώση του 

επιχειρηματικού χώρου και μπορεί να εντοπίσει και να αξιοποιήσει δημιουργικά τις 

ευκαιρίες αυτές. Ο Knight υποστηρίζει ότι ο επιχειρηματίας είναι αυτός που 

αναλαμβάνει το επιχειρηματικό ρίσκο και επωμίζεται την αβεβαιότητα του 

επιχειρηματικού εγχειρήματος. Ωστόσο, όσο μεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα τόσο 

περισσότερο αυξάνεται η ευκαιρία για κέρδος (Παπαλίτσας, κ.ά., 2016). 

 

 

 

 

2.2 Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης 

Το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα παρουσιάζει διακυμάνσεις την τελευταία 

δεκαετία. Κατά το 2010, ο επιχειρηματικός ρυθμός ήταν αρκετά υψηλός. Το 2011 

σημειώθηκε η απουσία μεταρρυθμίσεων, η οποία σε συνδυασμό με την 

αποδυναμωμένη οικονομία δημιούργησε δυσμενείς συνθήκες για τον τομέα της 

επιχειρηματικότητας. Το 2013 οι επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ελλάδα ήταν 

δραματικά χαμηλές εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, ιδίως οι ευκαιρίες ανάπτυξης 

μιας νέας επιχείρησης. Επιπλέον, η φύση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ήταν 

χαμηλών προσδοκιών επιβαλλόμενη από την αναγκαιότητα των οικονομικών 

συνθηκών. Το 2017, το ποσοστό του πληθυσμού που εμπλέκεται στα αρχικά στάδια 

της επιχειρηματικότητας εμφανίζει μείωση και κυμαίνεται σε 4,8% σε σχέση με το 

ποσοστό 5,7% το 2016. Το ποσοστό των πολιτών που έκλεισαν μια επιχείρηση έφθασε 
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το 4,2%, περίπου 310.000 άνθρωποι, τη στιγμή που ο μέσος όρος στις οικονομίες που 

υιοθετούν την καινοτομία είναι 2,2% (Vlados & Chatzinikolaou, 2019). 

Η εμφάνιση της κρίσης είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του δείκτη διακύμανσης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας αρχικών σταδίων στην Ελλάδα που δικαιολογείται 

ως αντίδραση στην αβεβαιότητα, καθώς οι Έλληνες κατέφυγαν σε μια πρακτική που 

γνώριζαν καλά, δηλαδή την οργάνωση και λειτουργία μικρών επιχειρήσεων. Έτσι, 

κατά την περίοδο 2011-2012 η Ελλάδα καταγράφει υψηλό ποσοστό καθιερωμένης 

επιχειρηματικότητας3 παγκοσμίως (15,8%), παρά την ύφεση. Ο δείκτης της συνολικής 

ελληνικής επιχειρηματικότητας είναι αρκετά υψηλός (23,4%), ο υψηλότερος ανάμεσα 

στις χώρες καινοτομίας, και αφορά πάνω από 1,5 εκατομμύρια πολίτες. Παράλληλα με 

τον υψηλό δείκτη διακύμανσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας αρχικών σταδίων, 

σημειώθηκε αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ποσοστό 3%, μια από 

τις υψηλότερες επιδόσεις ανάμεσα στις χώρες καινοτομίας. Η εγκατάλειψη των 

επιχειρήσεων οφείλεται κυρίως στη δραματική μείωση των κερδών των επιχειρήσεων. 

Επιπλέον, το ίδιο διάστημα παρατηρείται μια αλλαγή στη μορφή των επιχειρήσεων. 

Ενώ τα προηγούμενα έτη οι επιχειρηματικές δραστηριότητες απευθύνονταν κυρίως 

στον τελικό καταναλωτή, την περίοδο 2011-2012 οι νέες επιχειρήσεις αφορούσαν σε 

μεγάλο βαθμό την παροχή υπηρεσιών προς άλλες επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό είναι 

ενδεικτικό των αναδιαρθρωτικών διαδικασιών που επέφερε η κρίση στον 

επιχειρηματικό τομέα (IOBE, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Καθιερωμένες είναι οι επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει ξεπεράσει τα 3,5 έτη. 
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Εικόνα 4 Συμμετοχή στην επιχειρηματική δραστηριότητα ανά χώρα, 2011 

(Χώρες Γ: καινοτομίας, Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσματικότητας, Χώρες Α: χαμηλού 

κόστους. GEM: Global Entrepreneurship Monitor) 

Πηγή: IOBE (2013) 
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Εικόνα 5 Διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας ανά χώρα, 2011 

(Χώρες Γ: καινοτομίας, Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσματικότητας, Χώρες Α: χαμηλού 

κόστους. GEM: Global Entrepreneurship Monitor) 

Πηγή: IOBE (2013) 
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Η Ελλάδα, αν και συγκαταλέγεται μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών που 

επηρεάζονται από την καινοτομία, παρουσίασε υψηλό δείκτη επιχειρηματικότητας 

αρχικών σταδίων, ο οποίος όμως δεν είναι πάντοτε ανάλογος της οικονομικής 

ανάπτυξης. Ιδίως στη χώρα μας, όπου αυτή η επιχειρηματικότητα σημείωσε άνοδο 

λόγω της ανασφάλειας και της ανεργίας που δημιούργησε η κρίση, η θέση αυτή 

επιβεβαιώνεται. Μεγαλύτερη βαρύτητα στη σημασία της επιχειρηματικότητας για την 

οικονομία μιας χώρας έχουν κριτήρια όπως το είδος, τα κίνητρα και η ποιότητα της 

επιχειρηματικότητας (Ιωαννίδης κ. ά., 2010).  

Η επιχειρηματική δραστηριότητα εξακολούθησε να εμφανίζει διακυμάνσεις τα 

επόμενα χρόνια. Το 2014 το ποσοστό επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων αυξήθηκε 

σε 7,8% σε σχέση με το 5,2% του 2013, ενώ το 2015 παρατηρήθηκε πτώση σε 6,9%. 

Ωστόσο, ο δείκτης κυμάνθηκε στα επίπεδα του μακροχρόνιου μέσου όρου, γεγονός 

που δικαιολογείται πιθανόν από την άμβλυνση της αβεβαιότητας που είχε 

δημιουργήσει η οικονομική κρίση. Αν και το ρίσκο της επιχειρηματικής αποτυχίας θα 

μπορούσε να αποτρέψει τα άτομα από τη στροφή προς την επιχειρηματική 

δραστηριότητα, το ποσοστό του πληθυσμού που διέβλεπε ευκαιρίες στον 

επιχειρηματικό τομέα στην Ελλάδα αυξήθηκε. Συγχρόνως, η επιχειρηματική 

δραστηριοποίηση ερμηνεύεται από την ανάγκη απασχόλησης, καθώς τα επίπεδα 

ανεργίας είναι υψηλά. Επιπλέον, την περίοδο 2014-2015 η ελληνική επιχειρηματική 

δραστηριότητα φαίνεται να γίνεται πιο ανθεκτική απέναντι στην κρίση. Το ποσοστό 

των ατόμων που ανέστειλαν τη λειτουργία των επιχειρήσεων κυμάνθηκε στο 2,8% 

έναντι του 4,8% το 2013. Παράλληλα, αυξήθηκαν οι εξαγωγές των επιχειρήσεων 

αρχικών σταδίων γεγονός που τόνωσε την εξωστρέφειά τους και οδήγησε σε αλλαγή 

των χαρακτηριστικών της ελληνικής επιχειρηματικότητας (ΙΟΒΕ, 2016). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα το 2007 η επιχειρηματικότητα ανάγκης 

αρχικών σταδίων βρισκόταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα (9,6%), ενώ το 2008 και 2009 με 

την έναρξη της κρίσης το ποσοστό εκτινάχθηκε στο 30,9% και 26,2% αντίστοιχα. Τα 

επόμενα χρόνια υπήρξαν μερικές αυξομειώσεις και η μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε 

το 2012 με ποσοστό 29,9% και το 2014 με ποσοστό 30,5%. Από την άλλη πλευρά, η 

επιχειρηματικότητα ευκαιρίας αρχικών σταδίων βρισκόταν σε υψηλά επίπεδα πριν από 

την κρίση και συγκεκριμένα το 2007 σημείωσε ποσοστό 56,5%. Η είσοδος στην 

περίοδο της οικονομικής κρίσης επέφερε τη μείωση των ποσοστών αυτού του είδους 

της επιχειρηματικότητας σε ποσοστά από 30% έως 40%, με τη μεγαλύτερη μείωση να 

σημειώνεται το 2012 (32,1%). Το 2014 κατέγραψε ποσοστό 34,8% και το 2015 34,4%.  
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Εικόνα 6 Εξέλιξη κατανομής επιχειρηματικότητας ανάγκης και ευκαιρίας 

Πηγή: Έξαρχος (2017) 

 

 

 

 

 

2.3 Η οικονομική και κοινωνική σημασία της επιχειρηματικότητας 

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας θεωρείται υψίστης σημασίας για την επίτευξη 

της επιτάχυνσης και της ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης τόσο των 

αναπτυγμένων όσο και των αναπτυσσόμενων χωρών. Προάγει τη δημιουργία 

κεφαλαίου και δημιουργεί πλούτο σε μια χώρα, μειώνει την ανεργία και αποτελεί τον 

δρόμο προς την ευημερία (Kaburi et al, 2012). 

Η επιχειρηματικότητα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη, την καινοτομία και 

τη διεθνοποίηση. Η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και η έξοδος από τις μη βιώσιμες 

επιχειρήσεις προϋποθέτει δυναμισμό και σταθερότητα. Απαιτεί ένα εύρος 

επιχειρηματικών φάσεων και τύπων επιχειρηματιών, συμπεριλαμβανομένων των 

γυναικών καθώς και διαφορετιικών ηλικιακών ομάδων. Ακμάζει όταν υπάρχει μια 
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ευρεία κοινωνική αποδοχή της επιχειρηματικής νοοτροπίας (e-REVIEW-PARUH1-

Entrepreneurship-Evolutionary-Development–Revolutionary-Impact.pdf (emperism.com)). 

Η μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου της επιχειρηματικότητας δεν είναι ομοιόμορφη 

σε όλες τις κοινωνίες, αλλά εξαρτάται από το πολιτισμικό πλαίσιο, τον βαθμό του 

αντιλαμβανόμενου κοινωνικού προβλήματος, την κοινωνική προστιθέμενη αξία που 

θα δημιουργηθεί καθώς και από ηθικά ζητήματα που υφίστανται σε κάθε κοινωνία. Οι 

οργανισμοί επιχειρηματικότητας με κοινωνικό πρόσημο συνδυάζουν τρία 

χαρακτηριστικά: τον κοινωνικό χαρακτήρα, τον καινοτόμο χαρακτήρα και τον ρόλο 

της οικονομικής αξίας. Η κοινωνική φυσιογνωμία του οργανισμού θεμελιώνεται στον 

κοινωνικό στόχο, δηλαδή στη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών που ικανοποιούν 

τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Σκοπός είναι η δημιουργία κοινωνικής αξίας, ενώ η 

δημιουργία οικονομικής αξίας αποτελεί το μέσο για την επίτευξη τόσο του κοινωνικού 

στόχου όσο και της οικονομικής βιωσιμότητας. Ο καινοτόμος χαρακτήρας συνίσταται 

στην υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και 

αναγκών, που δεν έχουν αντιμετωπιστεί επιτυχώς. Οπωσδήποτε ο οργανισμός πρέπει 

να λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της αγοράς, ώστε να εξασφαλίζει αυτάρκεια 

και βιωσιμότητα (Hadad & Gauca, 2014). 

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας έχει μεγάλη σημασία για την τόνωση 

της οικονομίας, τη μείωση της ανεργίας, την ενίσχυση της κοινωνικής 

αυτοπεποίθησης. Η επιχειρηματικότητα ενθαρρύνει τις επενδύσεις, τροφοδοτεί τον 

υγιή ανταγωνισμό, προωθεί την αλλαγή και την καινοτομία, δημιουργεί θέσεις 

εργασίας, βελτιώνει την ποιότητα ζωής, ευνοεί τη δίκαιη διανομή του εισοδήματος. 

Δημιουργεί προστιθέμενη αξία στην οικονομία και την κοινωνία, προωθεί καινοτόμες 

πρακτικές στην αγορά, επικεντρώνεται στον καταναλωτή και στις ανάγκες του, εκτιμά 

τον κίνδυνο στην εμπορική δραστηριότητα και συνυπολογίζει την επιχειρηματική 

αποτυχία και κρίση (Chirani et al, 2013).  

Η επιχειρηματικότητα ανοίγει νέους δρόμους με τη μορφή προϊόντων και υπηρεσιών, 

οι οποίοι καταλήγουν σε νέα απασχόληση, και συγχρόνως δίνει ώθηση σε 

σχετιζόμενες επιχειρήσεις δημιουργώντας ένα δυναμικό δίκτυο δραστηριότητας το 

οποίο προωθεί την οικονομική ανάπτυξη. Δημιουργεί νέο πλούτο αυξάνοντας το 

εθνικό εισόδημα. Οι νέες και βελτιωμένες προσφορές προϊόντων ή τεχνολογιών δίνουν 

τη δυνατότητα να αναπτυχθούν νέες αγορές, να αυξηθεί η απασχόληση και το κατά 

κεφαλήν εισόδημα, παρέχοντας στο κράτος την ευκαιρία να συσσωρεύσει κεφάλαια τα 

οποία μπορεί να επενδύσει σε ανταγωνιστικούς τομείς και σε ανθρώπινους πόρους. 

https://emperism.com/wp-content/uploads/2019/03/e-REVIEW-PARUH1-Entrepreneurship-Evolutionary-Development%E2%80%93Revolutionary-Impact.pdf
https://emperism.com/wp-content/uploads/2019/03/e-REVIEW-PARUH1-Entrepreneurship-Evolutionary-Development%E2%80%93Revolutionary-Impact.pdf
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Μέσα από τις μοναδικές προσφορές νέων αγαθών και υπηρεσιών, οι επιχειρηματίες 

απομακρύνονται από την παράδοση και υποστηρίζουν την ελευθερία μειώνοντας την 

εξάρτηση από τα ξεπερασμένα συστήματα και τις τεχνολογίες. Συνολικά, αυτό οδηγεί 

σε βελτιωμένη ποιότητα ζωής, μεγαλύτερη ηθική και οικονομική ελευθερία. Οι 

επιχειρηματίες επίσης, επενδύουν σε έργα της κοινότητας και παρέχουν οικονομική 

υποστήριξη σε τοπικές φιλανθρωπίες. Ωστόσο, η υπερβολική επιχειρηματική 

δραστηριότητα με τη μορφή της αυτοαπασχόλησης μπορεί να αποδειχθεί επιζήμια για 

την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας (Al-kadasi, 2019). 

Η περίοδος της οικονομικής κρίσης αναδεικνύει την αδυναμία του δημόσιου τομέα να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας και κυρίως των ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων, όπως των νέων, των γυναικών, των ατόμων ΑμΕΑ. Το κενό αυτό έρχεται να 

καλυφθεί από την επιχειρηματική δραστηριότητα που καταφέρνει να δώσει ώθηση 

στην οικονομική ανάπτυξη, να καταπολεμήσει την ανεργία και την ύφεση. Στο 

πλαίσιο αυτό οι πολίτες είτε μεμονωμένοι είτε συλλογικά αναπτύσσουν πρωτοβουλίες 

προάγοντας τη συνεργατικότητα και την αλληλεγγύη, με στόχο την κάλυψη των 

αναγκών αυτών, τις οποίες τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας αδυνατούν να 

καλύψουν. Έτσι, δημιουργείται ένας τρίτος τομέας της οικονομίας, η λεγόμενη 

«κοινωνική οικονομία». Πρόκειται για έναν τομέα που εμφορείται από τις δικές του 

ιδιαίτερες αξίες και δίνει άμεσες απαντήσεις σε καίρια και ζωτικά προβλήματα, 

απασχόληση, υγεία, στέγη, διατροφή κ.ά. Κύρια χαρακτηριστικά της κοινωνικής 

οικονομίας είναι η αλληλεγγύη, η κοινωνική συνοχή και υπευθυνότητα, η παροχή 

υπηρεσιών προς την κοινότητα, οι δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Σε 

αυτήν στηρίζεται η κοινωνική επιχειρηματικότητα, η οποία αποτελεί μια διακριτή 

μορφή επιχειρηματικότητας που αποσκοπεί στην επίτευξη κοινωνικών σκοπών, όπως 

η προστασία του περιβάλλοντος, η εκπαίδευση, η υγεία, και στη δημιουργία 

κοινωνικής αξίας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου (Φίλος & Βελή, 2015). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

3.1 Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

Ως ΜμΕ μπορούν να χαρακτηριστούν όλες αυτές που ασκούν οικονομική 

δραστηριότητα, είτε πρόκειται για αυτοαπασχολούμενους, είτε για οικογενειακές 

επιχειρήσεις, είτε για προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων (Παπαλίτσας, κ.ά., 

2016). Η σημασία τους για την ελληνική οικονομία είναι μεγάλη, αφού με τη 

δραστηριοποίησή τους προωθείται η παραγωγικότητα, μειώνεται η ανεργία και 

εξασφαλίζονται πρόσοδοι για τα κρατικά ταμεία (Ξηρουχάκης, 2016).  

Οι ΜμΕ είναι αυτές που απασχολούν έως 250 άτομα και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών 

έως 50.000.000 ευρώ, ενώ ο ετήσιος ισολογισμός δεν υπερβαίνει τα 43.000.000 ευρώ. 

Έχουν κεντρικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία. Αποτελούν βασική πηγή 

επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και απασχόλησης. Στην Ε.Ε. των 25 κρατών μελών, 

αριθμούν 23 εκατομμύρια περίπου και παρέχουν 75 εκατομμύρια θέσεις εργασίας 

αντιπροσωπεύοντας το 99% όλων των επιχειρήσεων. Περαιτέρω, έχει εισαχθεί από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διάκριση των ΜμΕ σε τρεις τύπους, τις ανεξάρτητες, τις 

συνεργαζόμενες και τις συνδεδεμένες. Σκοπός αυτής της διάκρισης είναι η εφαρμογή 

υποστηρικτικών μέτρων σε αυτές τις επιχειρήσεις που πραγματικά έχουν ανάγκη. 

Ανεξάρτητες θεωρούνται αυτές που είναι εντελώς αυτόνομες ή αυτές στις οποίες 

υπάρχει συνεταιριστική σχέση με ποσοστό λιγότερο από το 25%. Αν η κατοχή 

μεριδίου φθάνει ως το 50% τότε θεωρούνται συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, ενώ πάνω 

από το 50% θεωρούνται συνδεδεμένες. Προκειμένου μια επιχείρηση να εμπίπτει στην 

κατηγορία των ΜμΕ, αρκεί να ικανοποιεί το κριτήριο του αριθμού απασχολουμένων 

σε συνδυασμό με ένα από τα άλλα δύο κριτήρια, του ετήσιου κύκλου εργασιών ή του 

ισολογισμού  (European Commission). 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014, συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι αυτές που 

κατέχουν την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή εταίρων μιας άλλης 

επιχείρησης, ή αυτές που ασκούν έλεγχο ή κυριαρχική επιρροή σε μια άλλη επιχείρηση 

βάσει συμφωνίας/σύμβασης ή ρήτρας καταστατικού (Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014).  

Στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε πολύ μικρές (micro), μικρές (small), 

μεσαίες (medium), μεγάλες (large), ανάλογα με το μέγεθος τους. Ως πολύ μικρές 

θεωρούνται αυτές με ετήσιο κύκλο εργασιών και ισολογισμό έως και 2.000.000 ευρώ 
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και από 1 έως 9 απασχολούμενους. Οι μικρές έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο 

ή ίσο των 10.000.000 ευρώ και ισολογισμό έως 10.000.000 ευρώ και από 10 έως 49 

απασχολούμενους. Οι μεσαίες απασχολούν από 50 έως 249 άτομα, έχουν ετήσιο 

κύκλο εργασιών μικρότερο ή ίσο των 50.000.000 ευρώ και ισολογισμό έως 43.000.000 

ευρώ, ενώ άνω των 250 εργαζομένων και άνω των 50.000.000 ευρώ ισολογισμό 

χαρακτηρίζονται ως μεγάλες. Οι πρώτες τρεις κατηγορίες συνιστούν τις ΜμΕ (Small 

Medium Enterprises). (http://www.iep.edu.gr/images/IEP/PROKIRIKSEIS-

ERGA/Erga/Epimorfosi_Mathiteia/1.5.2.e_epimorfotiko_yliko_EY2_THE6.pdf).  

 

 

 

Εικόνα 7 Κριτήρια ορισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

Πηγή: Παπαλίτσας, κ.ά. (2016) 

 

 

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών αφορά τα εισοδήματα της επιχείρησης σε ένα έτος από τις 

πωλήσεις προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, μη συμπεριλαμβανομένων των 

φόρων, ενώ ο ισολογισμός αποτυπώνει την αξία των στοιχείων του ενεργητικού της 

επιχείρησης. Οι απασχολούμενοι είναι το σύνολο των εργαζομένων μισθωτών 

πλήρους, μερικής και εποχικής απασχόλησης (Παπαλίτσας, κ.ά., 2016).  

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2003), μικρομεσαία επιχείρηση είναι κάθε 

οντότητα, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που εμπλέκεται σε μια οικονομική 

δραστηριότητα. Ως ΜμΕ ορίζονται οι επιχειρήσεις που δεν απασχολούν περισσότερα 

από 250 άτομα και ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν ξεπερνά τα 50.000.000 ευρώ 

και ο ισολογισμός τα 43.000.000 ευρώ. Στις ΗΠΑ ο αριθμός των απασχολούμενων 

ορίζεται στα 500 άτομα, ενώ σε άλλες χώρες ορίζονται έως 200 άτομα (Sakellaris, 

2019). 

 

http://www.iep.edu.gr/images/IEP/PROKIRIKSEIS-ERGA/Erga/Epimorfosi_Mathiteia/1.5.2.e_epimorfotiko_yliko_EY2_THE6.pdf
http://www.iep.edu.gr/images/IEP/PROKIRIKSEIS-ERGA/Erga/Epimorfosi_Mathiteia/1.5.2.e_epimorfotiko_yliko_EY2_THE6.pdf
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Οι ΜμΕ αποτελούν έναν από τους βασικότερους τύπους οργάνωσης της 

επιχειρηματικότητας. Μια μικρομεσαία επιχείρηση, που αφορά σε τομείς όπως το 

λιανεμπόριο, το χονδρεμπόριο, η μεταποίηση κ.ά.,  φέρει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά (Κορρές, 2015): 

• Το κεφάλαιο της επιχείρησης ανήκει στον επιχειρηματία ή τους επιχειρηματίες. 

• Ο επιχειρηματίας και ο διευθυντής της επιχείρησης είναι το ίδιο άτομο, ενώ δεν 

υπάρχουν άλλα διευθυντικά στελέχη. 

• Το μερίδιο στην εγχώρια αγορά είναι μικρό και η επιχείρηση δεν μπορεί να 

επηρεάσει τις τιμές στην αγορά. 

• Η απόδοση στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην προσωπική εργασία. 

• Τα παραγόμενα προϊόντα προορίζονται για τις τοπικές και την εγχώρια αγορά. 

 

 

 

 

 

3.2 Η σημασία των ΜμΕ για την ελληνική οικονομία  

Ο επιχειρηματικός ιστός στην Ελλάδα συγκροτείται κυρίως από τις ΜμΕ, στις οποίες 

απασχολείται περίπου το 85% των εργαζομένων στον επιχειρηματικό κλάδο. Η 

συμβολή των ΜμΕ στην ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς 

υπολογίζεται ότι συμβάλλουν στη συνολική προστιθέμενη αξία κατά 70%.  

Οι ΜμΕ αποτελούν έναν σημαντικό εργοδότη στην ελληνική οικονομία προσφέροντας 

έναν μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά, συγκριτικά με τις άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. Οι ελληνικές ΜμΕ προσφέρουν θέσεις εργασίας σε ποσοστό 85,2% 

και 63,6% της προστιθέμενης αξίας. Η σημασία τους στη δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης είναι προφανής, καθώς το μερίδιο της απασχόλησης είναι σχεδόν κατά 

20% μεγαλύτερο από τον μέσο όρο του μεριδίου των ΜμΕ στην ΕΕ. Όσον αφορά την 

προστιθέμενη αξία, είναι κατά 7% μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της ΕΕ (Sakellaris, 

2019). 

Τα στοιχεία για το 2017 δείχνουν μια ανοδική πορεία των ΜμΕ και επιβεβαιώνουν το 

γεγονός ότι οι ΜμΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Αν μάλιστα 

συγκριθούν με τα αντίστοιχα στοιχεία που προκύπτουν για την ΕΕ γίνεται αντιληπτή η 

ζωτική σημασία τους για την οικονομία της χώρας. 
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Είδος 

επιχείρ

ησης 

Αριθμός επιχειρήσεων Συμβολή στην 

απασχόληση 

Συμβολή στην 

προστιθέμενη αξία (σε 

δις. €) 

 Ελλάδα ΕΕ Ελλάδα ΕΕ Ελλάδ

α 

ΕΕ 

 Αριθμό

ς 

Ποσοσ

τό 

Ποσοσ

τό 

Αριθμός Μερ

ίδιο 

Μερ

ίδιο 

Αριθμ

ός 

Μερί

διο 

Μερίδιο 

Πολύ 

μικρές 

Επιχειρ

ήσεις 

807.666 97,3% 93,1% 1.337.320 57,1

% 

29,4

% 

10,9 22,7

% 

20,7% 

Μικρές 

Επιχειρ

ήσεις 

19.662 2,4% 5,8% 402.493 17,2

% 

20,0

% 

9,2 19% 17,8% 

Μεσαίε

ς 

επιχειρ

ήσεις 

2.349 0,3% 0,9% 256.483 11% 17% 10,6 21,9

% 

18,3% 

ΜμΕ-

σύνολο 

829.677 100% 99,8% 1.996.296 85,2

% 

66,4

% 

30,6 63,6

% 

56,8% 

 

Εικόνα 8 Αριθμός, συμβολή στην απασχόληση και προστιθέμενη αξία των ΜμΕ το 2017 

Πηγή: Sakellaris (2019) 

 

  

Ο ρόλος των ΜμΕ στην περιφερειακή ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Στην 

Ελλάδα οι ανομοιότητες που παρατηρούνται στην περιφέρεια επιδείνωσαν την 

οικονομική ύφεση και  επιβράδυναν την ανάκαμψη. Από το 2011 έως το 2015 το 20% 

των τοπικών επιχειρήσεων ανέστειλαν τη λειτουργία τους, γεγονός που επιβεβαιώνει 

ότι η κρίση επηρέασε αρνητικά την τοπική επιχειρηματικότητα. Για παράδειγμα, στην 

Περιφερειακή Ενότητα των Σερρών, από τον Ιανουάριο του 2010 έως τον Ιανουάριο 



41 
 

του 2015, ο αριθμός των τοπικών επιχειρήσεων μειώθηκε από 14.103 σε 10.175. Ο 

τομέας της μεταποίησης δέχθηκε το ισχυρότερο πλήγμα. Η χορήγηση επιχειρηματικών 

δανείων από τις τράπεζες βασίζεται κυρίως στο αντιλαμβανόμενο επιχειρηματικό 

ρίσκο, επομένως οι ΜμΕ αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της πιστοληπτικής ικανότητας 

απέναντι στα τραπεζικά ιδρύματα. Ωστόσο, με τον ν. 3912/2011 ιδρύθηκε η Ελληνική 

Αναπτυξιακή Τράπεζα με σκοπό την οικονομική στήριξη των ΜμΕ. Πρόκειται για 

κρατική τράπεζα, η οποία φέρει αρχικό κεφάλαιο 1,7 δισ. ευρώ, και αποτελεί το 

βασικό εργαλείο στην ενσωμάτωση των ΜμΕ στον οικονομικό κύκλο μέσω της 

παροχής εγγύησης για το επιχειρηματικό ρίσκο που δεν είναι αποδεκτό από το 

τραπεζικό σύστημα, διευκολύνοντας τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των ΜμΕ. Το 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το 2013, στο πλαίσιο της Εθνικού 

Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (2007-2013), ανακοίνωσε το πρόγραμμα για τη 

«Στήριξη των ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στις Κατασκευές, τον Τουρισμό, το 

Εμπόριο και τις Υπηρεσίες» ώστε η οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων να είναι 

συνεπής με τις οδηγίες της ΕΕ και με το εθνικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα 

(Balomenou & Maliari, 2015).   

 

Τομείς Ιανουάριος 

2010 

Ιανουάριος 

2012 

Ιανουάριος 

2014 

Ιανουάριος 

2015 

Εμπόριο 4.180 4.423 4.146 3.922 

Μεταποίηση 4.026 1.641 1.531 1.461 

Υπηρεσίες 5.897 5.828 5.663 5.332 

Σύνολο 14.103 11.892 11.340 10.715 

 

Εικόνα 9 Αριθμός επιχειρήσεων στην Π.Ε. Σερρών 2010-2014 

Πηγή: Balomenou & Maliari, 2015 

 

 

 

 

3.3 Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις  ΜμΕ  

Η οικονομική κρίση επηρέασε την πορεία της ελληνικής επιχειρηματικότητας εν γένει 

και κυρίως των ΜμΕ.  Από το 2008 έως το 2016, στο σύνολο των κλάδων πλην του 
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πρωτογενούς τομέα, παρατηρείται συνολική μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων σε 

ποσοστό 9,4%. Τα τρία πρώτα χρόνια της κρίσης ο αριθμός των επιχειρήσεων είναι 

σταθερός και οριακά αυξανόμενος, ενώ μετά το 2014 και έως το 2016 σημειώνεται 

πτώση του αριθμού των επιχειρήσεων. Στους πέντε κλάδους των ΜΜΕ4, κατά την ίδια 

περίοδο η μείωση ήταν τριπλάσια περίπου, δηλαδή 28,36% και η συρρίκνωση αυτή 

παρατηρείται από τα πρώτα χρόνια της κρίσης. Γίνεται φανερό ότι οι ΜμΕ δέχθηκαν 

το μεγαλύτερο πλήγμα στον επιχειρηματικό κλάδο, εξαιτίας της μείωσης της 

κατανάλωσης, της αύξησης της φορολογίας στο πλαίσιο της αυστηρής 

δημοσιονομικής προσαρμογής και της αύξησης του κόστους της ενεργειακής 

κατανάλωσης (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2019).   

 

 

 

Εικόνα 10 Εξέλιξη αριθμού επιχειρήσεων 2008-2016 

Πηγή: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (2019) 

 

Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή αυτές που απασχολούν έως 10 άτομα, 

συρρικνώθηκαν την περίοδο 2008-2016 σε ποσοστό 2%, συγκεκριμένα από 97,15 σε 

95,58%.  Παράλληλα, δεν σημειώθηκε αύξηση του μεριδίου των πολύ μεγάλων 

επιχειρήσεων. Επομένως, οι απώλειες των πολύ μικρών επιχειρήσεων διαμοιράστηκαν 

στις μικρές και μεσαίες οι οποίες σημείωσαν αύξηση (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2019). Το 2013 

εν μέσω της κρίσης οι ΜμΕ συνολικά ανέρχονταν σε 531.437 (Ξηρουχάκης, 2016).  

 
4 Οι 5 κλάδοι των ΜμΕ είναι: 1) μεταποίηση, 2) χονδρικό-λιανικό εμπόριο/επισκευή 

μηχανοκίνητων οχημάτων, 3) υπηρεσίες καταλυμάτων και εστίασης, 4) διαχείριση 

ακίνητης περιουσίας, 5) κατασκευές 
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Οι ελληνικές ΜμΕ δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης 

κρίσης. Η έλλειψη ρευστότητας, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 61,6%, η υψηλή 

φορολογία σε ποσοστό 56,4%, η χαμηλή καταναλωτική ζήτηση σε ποσοστό 46,8% 

ήταν μερικά από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπισε ο κλάδος. Η κύρια 

εξάρτηση των ΜμΕ από τον τραπεζικό δανεισμό στην προσπάθεια εξεύρεσης 

κεφαλαίων και τα υψηλά επιτόκια που επιβλήθηκαν επιδείνωσαν την κατάσταση. Η 

αύξηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων αυτών έφθασε το 34,5%. Η 

χρηματοδότηση από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτέλεσε ένα δισεπίλυτο 

πρόβλημα, καθώς η αστάθεια του οικονομικού περιβάλλοντος που δημιούργησε η 

κρίση ήταν ανασταλτικός παράγοντας στον τομέα της χορήγησης δανείων. 

Συγκεκριμένα, το 1/3 των αιτήσεων των ελληνικών ΜμΕ προς τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα δεν ικανοποιούνταν, τη στιγμή που ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ 

ανερχόταν σε ποσοστό 15%. Παράλληλα, στις περιπτώσεις των αιτήσεων που 

γίνονταν αποδεκτές, χρειαζόταν υπερδιπλάσιος χρόνος για την εκταμίευση των 

χρημάτων σε σχέση με τον μέσο όρο στην ΕΕ, ήτοι 113 ημέρες σε σχέση με 53. 

Επιπλέον, οι ΜμΕ αντιμετώπισαν την πίεση του έντονου ανταγωνισμού από τις 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε ποσοστό 23% και από τις εισαγωγές ομοειδών προϊόντων 

σε χαμηλότερη τιμή σε ποσοστό 26,9% (ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ | In Deep Analysis). 

 

 

 

http://www.indeepanalysis.gr/analyseis/arthra/mikromesaies-epicheirhseis-sthn-ellada-kai-oikonomikh-krish
http://www.indeepanalysis.gr/analyseis/arthra/mikromesaies-epicheirhseis-sthn-ellada-kai-oikonomikh-krish
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Εικόνα 11 Τα κυριότερα προβλήματα των ελληνικών ΜμΕ την περίοδο της κρίσης 

Πηγή: ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΡΙΣΗ | In Deep Analysis 

 

 

 

Η αυστηρή δημοσιονομική λιτότητα, η χρηματοδοτική ένδεια, η διεθνοποίηση και η 

έλλειψη εθνικού σχεδίου υποστήριξης ήταν οι κυριότεροι παράγοντες που έπληξαν τις 

ελληνικές ΜμΕ. Η πτώση του κύκλου εργασιών υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε 

ποσοστό 50%. Στις μικρότερες επιχειρήσεις το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 90% και 

στις μεγαλύτερες στο 40%. Παράλληλα, ενώ το 2007 οι ΜμΕ κάλυπταν το ½ του 

εταιρικού τομέα της χώρας, το 2015 κάλυπταν το 1/3, γεγονός που επιβεβαιώνει τη 

συρρίκνωσή τους. Οι μεγαλύτερες και πιο εξωστρεφείς επιχειρήσεις αποδείχθηκαν πιο 

ανθεκτικές. Στο τέλος του 2012 και στο πρώτο τρίμηνο του 2013 υπήρξε μια μικρή 

τάση βελτίωσης και σταθεροποίησης του επιχειρηματικού κλίματος για τις ελληνικές 

ΜμΕ, ιδίως οι κλάδοι της βιομηχανίας, του χονδρεμπορίου, του τουρισμού και των 

ελεύθερων επαγγελματιών. Με τον περιορισμό του κόστους εργασίας, μέσω της 

μείωσης του αριθμού των απασχολουμένων και της μείωσης του μέσου μισθού, το 

http://www.indeepanalysis.gr/analyseis/arthra/mikromesaies-epicheirhseis-sthn-ellada-kai-oikonomikh-krish
http://www.indeepanalysis.gr/analyseis/arthra/mikromesaies-epicheirhseis-sthn-ellada-kai-oikonomikh-krish
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ποσοστό των εσόδων διατηρήθηκε σχετικά σταθερό την περίοδο 2007-2012  

(Μαγκουρίλος, 2015). 

Μια σημαντική διαπίστωση που αφορά τις ελληνικές ΜμΕ την περίοδο από το 2008 

έως το 2013 είναι το γεγονός ότι πολλές από αυτές που προϋπήρχαν της κρίσης 

υποχρεώθηκαν σε αναστολή της λειτουργίας τους, ενώ αυτές που δημιουργήθηκαν 

μέσα στην κρίση έδειξαν πολλή περισσότερη ανθεκτικότητα. Οι νέες επιχειρήσεις 

προσαρμόστηκαν στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης, εφάρμοσαν καινοτομίες σε 

προϊόντα ή υπηρεσίες και έγιναν περισσότερο εξωστρεφείς. Επίσης, κάποιες από αυτές 

ανέπτυξαν συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις με στόχο τις κοινές προμήθειες, το 

κοινό μάρκετινγκ ή/και τις κοινές αποθήκες. Γενικά, συνέβαλαν στη δημιουργία μιας 

δυναμικής τάσης του κλάδου των ΜμΕ, η οποία ωστόσο χρειάζεται ενισχυτικά μέτρα 

από την πλευρά της πολιτείας, όπως χαμηλότερη φορολόγηση, και περισσότερα 

κίνητρα, όπως για παράδειγμα η συμμετοχή σε συνεργατικά σχήματα. Αξιοσημείωτο 

είναι επίσης ότι το 22,9% των επιχειρηματιών των νέων επιχειρήσεων ξεκίνησαν την 

επιχειρηματική δραστηριότητα κινούμενοι από ανάγκη, καθώς μειώθηκαν οι ευκαιρίες 

άλλης απασχόλησης. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν με σκοπό την 

αξιοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας παρουσίασαν μεγαλύτερα ποσοστά 

επιδόσεων (Κούσιου, 2019).   

 Η πτώση των ΜμΕ σε όρους δραστηριότητας και κερδοφορίας είναι εμφανής κατά τα 

πρώτα δύο με τρία χρόνια της οικονομικής κρίσης. Το μικρό κέρδος στο λειτουργικό 

κόστος (11,5%) που πέτυχαν την περίοδο 2008-2010 δεν τόνωσε την κερδοφορία τους 

λόγω των επιβαρύνσεων σταθερού κόστους οδηγώντας σε ζημιογόνα αποτελέσματα (-

6,4%). Η μεγάλη απόκλιση μεταξύ του λειτουργικού κόστους και του καθαρού 

κέρδους οφειλόταν στη χαμηλή ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού, γεγονός που 

περιόρισε την ευελιξία των ΜμΕ αφήνοντάς τις έκθετες σε συνθήκες πτωτικής 

ζήτησης. 
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Εικόνα 12 Ρυθμός ανάπτυξης κύκλου εργασιών και περιθώριο καθαρού κέρδους ανά 

τάξη μεγέθους εταιρειών 2007-2011 

Πηγή: Μαγκουρίλος (2015) 

 

 

Οι ΜμΕ υπέστησαν σημαντική συρρίκνωση την περίοδο 2009-2015, ωστόσο 

διατήρησαν τη ζωτική θέση τους στην ελληνική οικονομία γεγονός που αντανακλά τη 

σταθερότητα της κοινωνικοοικονομικής δομής στην Ελλάδα. Αυτή η σχετική 

σταθερότητα των ΜμΕ, κυρίως σε επίπεδο κύκλου εργασιών οφείλεται σε μεγάλο 

βαθμό στην επιχειρηματικότητα ανάγκης αρχικών σταδίων. Η επιχειρηματική 
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δραστηριότητα αυτού του επιπέδου, που υπολογίζεται σε 20% την περίοδο 2010-2017, 

αποτέλεσε την άμεση αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας στην κρίση, παρά το 

γεγονός ότι η ευόδωση τέτοιου είδους εγχειρημάτων υπήρξε εξαιρετικά δυσχερής 

(Αρανίτου, 2018). 

Για τη στήριξη των ΜμΕ κατά τη διάρκεια της κρίσης, η ελληνική πολιτεία προώθησε 

νομοθετικές ρυθμίσεις που φάνηκαν επωφελείς κυρίως στις μεσαίες επιχειρήσεις. Οι 

μικρότερες επιχειρήσεις φάνηκε ότι ευνοήθηκαν σε ένα ποσοστό 27%, ωστόσο 

προτεινόμενα μέτρα θεωρήθηκε ότι θα ωφελούσαν το 60% και συνολικά το 80% των 

ΜμΕ. Τα μέτρα αυτά αφορούσαν τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών, την 

καθιέρωση των ευέλικτων ωραρίων, τη μείωση του κόστους των απολύσεων, τις 

αλλαγές στις συλλογικές διαπραγματεύσεις (Μαγκουρίλος, 2015). 

 

 

 

 

 

3.4 Σύγκριση των ΜμΕ με τις μεγάλες επιχειρήσεις 

Οι ΜμΕ διαφοροποιούνται από τις επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους σε σημαντικές 

παραμέτρους, όπως στην προσβασιμότητα στη χρηματοδότηση, στη φορολόγηση, στις 

επιπτώσεις των κρατικών ρυθμίσεων και κανονισμών, στη διαχείριση του ανθρώπινου 

κεφαλαίου, στην εταιρική διακυβέρνηση. Όλες αυτές οι διαστάσεις καθορίζουν τις 

προκλήσεις και τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουν οι ΜμΕ ώστε να αποκτήσουν 

προοπτικές βιωσιμότητας και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Επιπλέον καθορίζουν σε 

μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά των ΜμΕ στην αγορά στην προσπάθεια αναζήτησης 

καινοτόμων λύσεων, ελάττωσης κόστους και διατήρησης του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν πρόσβαση σε 

περισσότερες πηγές. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα κύρια 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ στη ζώνη του ευρώ είναι η έλλειψη 

εξειδικευμένου προσωπικού, η ελαττωμένη ζήτηση που εκφράζεται με τη δυσκολία 

προσέγγισης του καταναλωτικού κοινού και εξεύρεσης νέων πελατών, καθώς επίσης 

και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στην αγορά προϊόντων σε συνδυασμό με ζητήματα 

ρυθμιστικών διατάξεων, αυξημένου κόστους παραγωγής και πρόσβασης στη 

χρηματοδότηση (Sakellaris, 2019).  
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Η εξεύρεση κεφαλαίων είναι πολύ πιο εύκολη για τις μεγάλες επιχειρήσεις και απαιτεί 

λιγότερο κόστος καθώς απολαμβάνουν χαμηλότερα επιτόκια χωρίς να διατρέχουν τον 

κίνδυνο να υποκύψουν σε εξωτερικές πιέσεις. Συγχρόνως, το σύστημα φορολόγησης 

είναι πιο ευνοϊκό για τις μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες μάλιστα επωφελούνται από τις 

εκπτώσεις των φόρων. Αυτή η διαφορετική φορολογική μεταχείριση τοποθετεί τις 

ΜμΕ σε δυσμενέστερη θέση αυξάνοντας το κόστος λειτουργίας τους και τις ωθούν να 

προχωρήσουν σε συγχώνευση με τις μεγάλες επιχειρήσεις (Aldrich & Auster, 1986).  

Η χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων που βασίζονται στην αγορά φαίνεται μάλλον 

περιορισμένη για τις ΜμΕ, καθώς λίγες από αυτές στρέφονται στις αγορές ως πηγή 

χρηματοδότησης. Οι βασικές χρήσεις της χρηματοδότησης των ΜμΕ αφορούν τις 

πάγιες επενδύσεις, τη διαχείριση των αποθεμάτων και του κεφαλαίου κίνησης για τις 

καθημερινές τους δραστηριότητες, καθώς και για σκοπούς πρόσληψης και κατάρτισης, 

για ανάπτυξη και διάθεση νέων προϊόντων. Ειδικά για τις ελληνικές ΜμΕ η 

μεγαλύτερη πρόκληση την περίοδο της κρίσης είναι η πρόσβαση σε κεφάλαια ως 

αποτέλεσμα της αναταραχής στον εγχώριο τραπεζικό τομέα σε συνδυασμό με τα 

οικονομικά προβλήματα της χώρας (ECB, 2019). 

Το νομοθετικό πλαίσιο τείνει να ευνοεί ή να διευκολύνει τις μεγάλες επιχειρήσεις 

χωρίς να υπολογίζει επαρκώς τις οικονομικές επιπτώσεις των εκάστοτε ρυθμίσεων για 

τις ΜμΕ. Οι διατάξεις για την περιβαλλοντική προστασία και την πράσινη 

επιχειρηματικότητα, για την ασφάλεια των προϊόντων, για την προστασία των 

δικαιωμάτων του καταναλωτή, δεν είναι εύκολα εφαρμόσιμες από τις ΜμΕ, καθώς 

απαιτούν επιπλέον ανθρώπινους και υλικούς πόρους  (Aldrich & Auster, 1986).  

Οι ΜμΕ στην Ελλάδα είναι κυρίως οικογενειακές επιχειρήσεις, των οποίων το βασικό 

μειονέκτημα είναι η έλλειψη εταιρικής διακυβέρνησης. Οι ιδιοκτήτες συχνά 

εμπλέκονται στις αρμοδιότητες διοίκησης, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να 

ενσωματώσουν σύγχρονες διοικητικές πρακτικές που θα μπορούσαν να δώσουν 

ώθηση στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους. Διεθνώς μόνο το 30% των 

οικογενειακών επιχειρήσεων επιβιώνει μετά τη δεύτερη γενιά των ιδιοκτητών, το 13% 

μετά την Τρίτη γενιά, και μόνο 3 στις 100 επιχειρήσεις επιβιώνουν ακόμα 

περισσότερο. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα. Συνήθως επιβιώνουν και ακμάζουν 

αυτές που διαθέτουν στρατηγικό σχεδιασμό διαδοχής στην ιεραρχία της διοίκησης 

(Sakellaris, 2019). 
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Οι μεγάλες επιχειρήσεις διαθέτουν ένα ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με 

τις ΜμΕ. Οι επιχειρηματίες και όσοι εμπλέκονται στη διοίκηση της επιχείρησης είναι 

άτομα με επιχειρηματικές και διοικητικές δεξιότητες, σε αντίθεση με τους 

επιχειρηματίες των ΜμΕ, οι οποίοι συχνά δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις ή/και τις 

δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διοίκηση και τον στρατηγικό 

σχεδιασμό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών καθηκόντων τους. Η ικανότητα σε ένα 

εύρος δεξιοτήτων μπορεί να συμβάλει στην κερδοφορία και τη βιωσιμότητα μιας 

επιχείρησης. Η έμφαση στις δεξιότητες ανάπτυξης της επιχείρησης αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα στην ανταγωνιστικότητα και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη 

των ΜμΕ (Mbizi et al, 2013).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

4.1   Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 

Επιχειρηματικότητα και καινοτομία είναι δύο έννοιες που βρίσκονται σε στενή 

αλληλεξάρτηση, καθώς η καινοτομία δημιουργεί τις ευνοϊκές προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ιδίως σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού και 

μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος στην αγορά. Η καινοτομία μπορεί να αφορά ένα 

προϊόν, μια υπηρεσία, μια μέθοδο διανομής, προώθησης, η οποία επιφέρει τη 

βελτίωση των ήδη υφιστάμενων και ανοίγει έναν νέο δρόμο για μια πιο 

αποτελεσματική επιχειρηματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η 

καινοτομία συνίσταται στη διαδικασία μετασχηματισμού προϊόντων, υπηρεσιών, 

μεθόδων παραγωγής, επιχειρηματικών λειτουργιών, που επηρεάζουν τη θέση της 

επιχείρησης στην αγορά (Τζακώστας, κ. ά., 2016). Η καινοτομία διαφοροποιείται από 

την εφεύρεση, δηλαδή την πρώτη υλοποίηση μιας ιδέας, καθώς η καινοτομία 

συνίσταται στην πρώτη εμπορευματοποίηση αυτής της ιδέας και ως εμπορεύσιμη 

μέθοδος συντελεί στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βιώσιμη οικονομική 

ανάπτυξη (Διανέοσις, 2016). 

Η καινοτομία περιγράφεται ως η ικανότητα υλοποίησης σημαντικών βελτιώσεων και 

τροποποιήσεων στις υφιστάμενες τεχνολογίες και δημιουργίας νέων τεχνολογιών. Η 

ιδέα της καινοτομίας αφορά την τεχνολογία της διαδικασίας και παραγωγής καθώς 

επίσης την οργάνωση και διαχείριση της παραγωγής. Συμβάλλει στη δημιουργία του 

δυναμικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων καθώς αυξάνει την 

ικανότητά τους να προσαρμόζονται και να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της αγοράς, 

ενώ παράλληλα προωθεί την τεχνολογική καινοτομία σε διαρκή βάση  (Mbizi et al., 

2013) 

Η επιχειρηματική καινοτομία αποτελεί παράγοντα προώθησης της βιώσιμης 

ανάπτυξης των ΜμΕ. Ως βιώσιμη ανάπτυξη νοείται η επίτευξη των οργανωτικών 

στόχων με ταυτόχρονο σεβασμό στο περιβάλλον, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και 

ευημερία και των μελλοντικών γενεών. Πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι η χαμηλή 

οργανωτική επίδοση των ΜμΕ μπορεί να αποδοθεί στην έλλειψη επιχειρηματικής 

γνώσης και δεξιοτήτων διοίκησης. Αρκετοί νέοι επιχειρηματίες αγνοούν βασικές 

διαστάσεις της διοίκησης των επιχειρήσεών τους, ενώ δεν διαθέτουν δεξιότητες 
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υιοθέτησης της καινοτομίας και ανάληψης του επιχειρηματικού ρίσκου προκειμένου 

να οδηγηθούν στην επιχειρηματική επιτυχία (Mbizi et al, 2013). 

Η καινοτομία στον επιχειρηματικό χώρο υπαγορεύεται από την αλματώδη τεχνολογική 

ανάπτυξη που παρέχει τη δυνατότητα άμεσης εμπορικής εφαρμογής μιας εφεύρεσης 

και από το εντεινόμενο ανταγωνιστικό κλίμα στην αγορά που παράγει διαρκώς 

βελτιωμένα προϊόντα στοχεύοντας στην προσέλκυση του καταναλωτικού κοινού. 

Επιπλέον, η υιοθέτηση της καινοτομίας συμβάλλει στην καταπολέμηση των 

αδυναμιών μιας επιχείρησης στα διάφορα στάδια λειτουργίας της αξιοποιώντας τα 

δυνατά της σημεία και εδραιώνοντας την παρουσία της στις σύγχρονες αγορές. Οι 

μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και η εμφάνιση νέων αναγκών των 

καταναλωτών είναι παράγοντες που ωθούν τις επιχειρήσεις στην επέκταση των 

δραστηριοτήτων τους, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της καινοτομίας με 

ταυτόχρονη επιδίωξη της ανάπτυξης και της αύξησης των κερδών τους (Γκαγκάτσιος, 

2008).  

Οι ραγδαίες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, όπως συνέβη την περίοδο της 

οικονομικής κρίσης του 2008-2009, οδηγούν στον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων 

μέσα από τεχνολογικές και οργανωτικές καινοτομίες ώστε να ενισχύσουν τη θέση τους 

στο δυναμικά εξελισσόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς (Gupta, 2018). Η 

προώθηση της έρευνας συμβάλλει στη διάχυση της γνώσης σε όλα τα επίπεδα ενός 

οργανισμού, καθιστώντας πιο εύκολη την υιοθέτηση της καινοτομίας. Η γνώση και η 

καινοτομία συμβάλλουν στην αλλαγή της οργανωτικής κουλτούρας που εμφανίζεται 

ως απαραίτητη προϋπόθεση επιβίωσης των επιχειρήσεων σε περιόδους σαρωτικών 

αλλαγών (Draskovic, 2015).    

Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει ελλείψεις σε ανταγωνιστικούς βιομηχανικούς 

κλάδους, οι οποίοι προσφέρουν τόσο προστιθέμενη αξία όσο και θέσεις εργασίας, 

παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν υπολείπεται σε επιστημονικό δυναμικό που προωθεί 

την έρευνα και την απαραίτητη γνώση για τη στροφή της ελληνικής 

επιχειρηματικότητας σε μια κατεύθυνση μακροπρόθεσμα βιώσιμων ρυθμών 

ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτό μεγάλη σημασία έχει η δημιουργία δικτύων και 

συνεργασιών μεταξύ πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, 

τόσο των υφιστάμενων όσο και των νεοφυών. Η αποτελεσματική εφαρμογή της 

καινοτομίας, η μετουσίωσή της σε γνώση και η επιτυχημένη εισαγωγή της στην 

αγορά,  προϋποθέτει  την πλαισίωση από ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, ένα σύστημα 

από νόρμες, θεσμικούς κανόνες και οργανισμούς, ένα σύστημα καινοτομίας. Σε ένα 
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τέτοιο σύστημα, που έχει ονομαστεί Εθνικό Σύστημα Καινοτομίας (ΕΣΚ), οι 

αλληλεπιδράσεις των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και ιδρυμάτων προωθούν τις 

νέες τεχνολογίες, ενώ παράλληλα οι σχέσεις που αναπτύσσονται στα όρια του εθνικού 

κράτους αναφορικά με την παραγωγή, τη διάχυση και την εφαρμογή της γνώσης 

οδηγούν στην υλοποίηση οικονομικά ωφέλιμων επιχειρηματικών λύσεων (Διανέοσις, 

2016).    

 

Το ελληνικό Εθνικό Σύστημα Καινοτομίας βασίζεται στον Δείκτη Καινοτομίας DIW 

Berlin, η τιμή του οποίου καθορίζεται από της επιδόσεις της Ελλάδας στα ακόλουθα 

υποσυστήματα: 

 Εκπαίδευση: η καινοτομία προϋποθέτει την ύπαρξη εξειδικευμένου 

ανθρώπινου κεφαλαίου  με γνώσεις και δεξιότητες που θα ευνοήσουν την 

υλοποίηση της καινοτομίας. 

 Έρευνα και Ανάπτυξη: ο τομέας αυτός διακρίνεται στην έρευνα που οδηγεί 

στην απόκτηση νέων γνώσεων και στην εφαρμοσμένη έρευνα που προωθεί 

πρακτικές λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα με σκοπό την εμπορική χρήση, 

αφορά δηλαδή τα τελικά στάδια της αλυσίδας της καινοτομίας. 

 Δικτύωση: αφορά τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση των 

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με τα ερευνητικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις 

αλλά και όλους του εμπλεκομένους στο σύστημα καινοτομίας, η οποία 

συμβάλλει στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και προσφέρει οικονομικά 

πλεονεκτήματα για κάθε πλευρά. 

 Χρηματοδότηση: αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την υιοθέτηση της 

καινοτομίας και αφορά τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων και την ευκολία 

εξασφάλισης αυτών. 

 Ρύθμιση: το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο που δημιουργεί τις προϋποθέσεις 

για μακροοικονομική σταθερότητα, ευνοεί την εισαγωγή της καινοτομίας στις 

επιχειρήσεις. 

 Ποιότητα διακυβέρνησης και ζήτηση για καινοτομία: ο δείκτης αυτός 

σχετίζεται με τη δεκτικότητα από την πλευρά του καταναλωτικού κοινού για 

οποιαδήποτε αλλαγή και τη ζήτηση για την υιοθέτηση της καινοτομίας και των 

νέων τεχνολογιών.  
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Σε επισκόπηση των επιδόσεων της ελληνικής καινοτομίας σε σχέση με άλλες χώρες, 

από το 2000 έως το 2015, η Ελλάδα με βάση τον Δείκτη Καινοτομίας DIW Berlin, τον 

Πίνακα Αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Καινοτομίας το 2016, τον Παγκόσμιο Δείκτη 

Καινοτομίας και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας,  κατατάσσεται 

από 28η έως 30η μεταξύ 35 χωρών παγκοσμίως. Η κατάταξη αυτή δείχνει τις χαμηλές 

επιδόσεις της χώρας , κυρίως σε υποσυστήματα όπως εκπαίδευση, κοινωνία, κράτος, 

επιχειρήσεις, δημόσια έρευνα.  

 

 

Εικόνα 13 Ελληνικές επιδόσεις στην καινοτομία, 2008-2015 

Πηγή: Διανέοσις (2016) 

 

 

Tο 2018 η Ελλάδα σημείωσε εξαιρετική πρόοδο στον τομέα της καινοτομίας και 

χάραξε μια πολλά υποσχόμενη πορεία προς μια ισχυρή τεχνολογική οικονομική 

ανάπτυξη. Η Αθήνα βραβεύθηκε με τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας 

Καινοτομίας 2018 και έλαβε χρηματικό έπαθλο 1 εκατομμυρίου ευρώ από το 

πρόγραμμα Horizon 2020 της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία 

(https://www.enterprisegreece.gov.gr/files/pdf/startup2019/5-The-Greek-Startup-

Scene_2019.pdf). 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/files/pdf/startup2019/5-The-Greek-Startup-Scene_2019.pdf
https://www.enterprisegreece.gov.gr/files/pdf/startup2019/5-The-Greek-Startup-Scene_2019.pdf
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4.2   Η τυπολογία της καινοτομίας στις ΜμΕ 

Η παγκοσμιοποίηση των αγορών και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός ωθούν τις ΜμΕ να 

αναζητήσουν νέους καινοτόμους και ευέλικτους τρόπους για να επιβιώσουν. Η 

καινοτομία λοιπόν είναι συνώνυμη της επιβίωσης. Στις σύγχρονες αγορές οι εισροές 

πελατών και οι διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες κάνουν αναγκαία τη συνεχή 

βελτίωση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι ΜμΕ. Πρέπει διαρκώς να 

βελτιώνουν το κόστος παραγωγής, τις μεθόδους διανομής, τις δεξιότητες κατασκευής 

προϊόντων υψηλής ποιότητας, τις υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, τις σχέσεις με 

τους προμηθευτές. Η υιοθέτηση της καινοτομίας μπορεί να αυξήσει την εμπιστοσύνη 

του καταναλωτικού κοινού και να προσθέσει αξία στην επιχείρηση (Mbizi et al, 2013).  

 

Υπάρχουν τέσσερις τύποι καινοτομίας στις ΜμΕ, η σταδιακή, η ριζική, η αρθρωτή και 

η αρχιτεκτονική (Henderson & Clark, 1990): 

• Η σταδιακή καινοτομία: η καινοτομία αυτή βελτιώνει τον υφιστάμενο 

σχεδιασμό με παρεμβάσεις στα συστατικά του, όπως στις γνώσεις και στα 

υλικά, ώστε να προκύψουν καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, αυτές 

οι βελτιώσεις δεν θεωρούνται ως ουσιαστικές αλλαγές στο σύστημα της 

επιχείρησης. 

• Η ριζική καινοτομία: αυτή περιλαμβάνει τόσο τα νέα συστατικά όσο και τον 

νέο σχεδιασμό που συνδέει τα συστατικά με έναν διαφορετικό τρόπο. 

• Η αρθρωτή καινοτομία: περιλαμβάνει νέα διαφορετικά συστατικά τα οποία 

βασίζονται στη νέα τεχνολογία. Η νέα τεχνολογία μπορεί να μετασχηματίσει 

τον τρόπο με τον οποίο ένα ή περισσότερα συστατικά συνδέονται και 

λειτουργούν με το σύστημα στο σύνολό του, χωρίς να αλλάζει όμως η 

αρχιτεκτονική του.  

• Η αρχιτεκτονική καινοτομία: τα συστατικά και οι σχετικές έννοιες σχεδιασμού 

παραμένουν αμετάβλητες, αλλά η διαμόρφωση του συστήματος αλλάζει καθώς 

δημιουργούνται νέοι σύνδεσμοι. 

 

Μια άλλη διάκριση προτείνει ο Christensen επισημαίνοντας τρεις τύπους της 

καινοτομίας (Kvam and Straete, 2010): 
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• Η καινοτομία που αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της επιχείρησης ώστε να 

διατηρηθεί σταθερή η ομάδα του καταναλωτικού κοινού και η επιχείρηση να 

διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. 

• Η διασπαστική καινοτομία που προσφέρει νέους τρόπους διανομής και 

προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να προσελκύσει το 

καταναλωτικό κοινό και συγχρόνως να εξοικονομήσει λειτουργικό κόστος. 

• Η καινοτομία μέσω της οποίας προωθούνται νέα προϊόντα και υπηρεσίες με 

σκοπό την προσέλκυση των υφιστάμενων και νέων πελατών. 

 

Σύμφωνα με τους Icik et al. (2019), η καινοτομία μπορεί να έχει την ακόλουθη 

τυπολογία: 

• Καινοτομία προϊόντων/υπηρεσιών: αφορά τη βελτίωση των χαρακτηριστικών 

των προϊόντων και υπηρεσιών μιας επιχείρησης και την προώθησή τους με 

νέες μεθόδους που δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε νέες αγορές. 

• Καινοτομία στη διαδικασία: αφορά την παραγωγική διαδικασία και στοχεύει 

στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του λειτουργικού κόστους. 

• Οργανωτική καινοτομία: αφορά τις αλλαγές που υιοθετούνται στην 

οργανωτική δομή της επιχείρησης με σκοπό την επίτευξη των βασικών 

οργανωτικών στόχων, όπως τη διατήρηση της βιωσιμότητας και του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

• Καινοτομία στη στρατηγική: στοχεύει στην εξεύρεση νέων μεθόδων και 

λύσεων για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας με 

ταυτόχρονη κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών του καταναλωτικού κοινού. 

• Καινοτομία στη διοίκηση: σχετίζεται με κάθε οργανωτική αλλαγή που 

υιοθετείται και αφορά τα διάφορα στάδια λειτουργίας της επιχείρησης με 

σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης. 

 

Ο Baker (2002, όπ. αναφ. στο Mbizi et al., 2013) επισημαίνει ως τύπους της 

καινοτομίας τη διαδικασία, το προϊόν/υπηρεσία και τη στρατηγική.  

• Η καινοτομία διαδικασίας προωθεί τον επανασχεδιασμό της λειτουργίας της 

επιχείρησης και στοχεύει στη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών της. 
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• Η καινοτομία προϊόντος/υπηρεσίας στοχεύει στη βελτίωση των 

χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητας των υφιστάμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

• Η καινοτομία στη στρατηγική στοχεύει στον μετασχηματισμό των 

οργανωτικών στόχων για τη δημιουργία μιας ανοιχτής αγοράς για επενδύσεις 

κεφαλαίων, τη διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, τη δημιουργία μιας 

οργανωτικής κουλτούρας που υποστηρίζει και προωθεί την καινοτομία. 

 

 

 

 

 

4.3 Νέα επιχειρηματικά μοντέλα  

Η ενσωμάτωση της καινοτομίας είναι μια σημαντική παράμετρος για την εξασφάλιση 

της βιωσιμότητας και τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των 

επιχειρήσεων σήμερα. Οι θεωρητικοί της διοίκησης των επιχειρήσεων προτείνουν νέα 

μοντέλα αναφορικά με τη λειτουργία των επιχειρήσεων υπό το πρίσμα της 

ενσωμάτωσης της καινοτομίας, προκειμένου αυτές να προσαρμοστούν στο εκάστοτε 

μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.  

Πιο συγκεκριμένα ένα επιχειρηματικό μοντέλο είναι η μέθοδος του επιχειρείν, με την 

οποία μια επιχείρηση μπορεί να παραμείνει βιώσιμη, να παράγει αξία, είναι αυτό που 

καθορίζει τη θέση της επιχείρησης στην αλυσίδα αξίας. Οι λειτουργίες του 

επιχειρηματικού μοντέλου είναι να καθορίζει μια πρόταση αξίας, να αναγνωρίζει την 

αγορά-στόχο, να προσδιορίζει την αλυσίδα αξίας, να υπολογίζει το κόστος δομής και 

το πιθανό όφελος από το παραγόμενο προϊόν/υπηρεσία, να περιγράφει τη θέση της 

επιχείρησης μέσα στο δίκτυο αξίας και να διαμορφώνει την ανταγωνιστική στρατηγική 

μέσω της οποίας η καινοτόμος επιχείρηση θα κερδίσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

και θα υπερισχύσει έναντι των ανταγωνιστών. Το επιχειρηματικό μοντέλο αποτελεί 

την εφαρμογή της επιχειρηματικής ιδέας και συνίσταται σε τέσσερα κύρια συστατικά, 

την κεντρική στρατηγική, τη στρατηγική των πόρων, τη διεπαφή με τους πελάτες, το 

δίκτυο αξίας (Καζόγλου, 2019).   

Ένα από αυτά τα μοντέλα είναι το πλαίσιο TOE (Technical-Organizational-

Environmental), που έχουν προτείνει οι Tornatzky και Fleischer το 1990. Αυτό παρέχει 

μια ολιστική προσέγγιση αναφορικά με τον τρόπο που το τεχνολογικό και οργανωτικό 
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πλαίσιο καθώς και το λειτουργικό περιβάλλον μιας επιχείρησης επηρεάζουν την 

απόφασή της να υιοθετήσει την τεχνολογική καινοτομία. Αν μια καινοτομία είναι 

συμβατή και μπορεί να προσαρμοστεί με τις υφιστάμενες λειτουργίες, τότε είναι πιο 

εύκολο για την επιχείρηση να την υιοθετήσει. Η υπάρχουσα ενσωμάτωση των νέων 

τεχνολογιών σε μια επιχείρηση διευκολύνει τον βαθμό και τον ρυθμό υιοθέτησης μιας 

τεχνολογικής καινοτομίας, ενώ παράλληλα η ευκολία ή αντίστοιχα η δυσκολία στην 

ενσωμάτωση της τεχνολογικής καινοτομίας καθορίζει την απόφαση της επιχείρησης 

να την υιοθετήσει. Επίσης, η δυνατότητα της επιχείρησης να δοκιμάσει και να 

πειραματιστεί με την τεχνολογική καινοτομία είναι εξίσου σημαντική. Στην περίπτωση 

που η επιχείρηση είναι απρόθυμη να ενσωματώσει την καινοτομία, τότε το 

επιχειρηματικό ρίσκο αυξάνεται (Sakellaris, 2019). 

Στον οργανωτικό τομέα το μέγεθος της επιχείρησης, η ηγεσία, η καινοτόμος τάση, οι 

προηγούμενες εμπειρίες της είναι καθοριστικοί παράγοντες για την υιοθέτηση της 

καινοτομίας. Οι ΜμΕ, παρά το γεγονός ότι έχουν μικρότερη πρόσβαση στις πηγές σε 

σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, ωστόσο λόγω του μικρότερου μεγέθους διαθέτουν 

μεγαλύτερη ικανότητα ευελιξίας και προσαρμοστικότητας στο διαρκώς 

μεταβαλλόμενο οργανωτικό περιβάλλον, το οποίο διευκολύνει την ενσωμάτωση των 

τεχνολογιών καινοτομιών. Αυτή διευκολύνεται επίσης από την αποκεντρωμένη 

οργανωτική δομή και συμβάλλει στην επέκταση της συνεργασίας και επικοινωνίας 

των διαφορετικών μονάδων της επιχείρησης μεταξύ τους και με τους προμηθευτές.  

Επιπλέον, η οργανωτική δέσμευση της ηγεσίας, δηλαδή η αναγνώριση από την πλευρά 

της διοίκησης της σημασίας της καινοτομίας, ενισχύει την ενσωμάτωσή της 

εντοπίζοντας τους απαιτούμενους πόρους και επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της 

επιχείρησης στην υιοθέτηση της καινοτομίας.  

Το περιβαλλοντικό πλαίσιο της επιχείρησης είναι ένας ακόμη παράγοντας που 

επηεάζει τον βαθμό ενσωμάτωσης της καινοτομίας. Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν 

σε υψηλό ανταγωνιστικό περιβάλλον ωθούνται στην υιοθέτηση της καινοτομίας 

κυρίως για να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Οι μικρότερες 

επιχειρήσεις υιοθετούν την καινοτομία με σκοπό να επιτύχουν την είσοδό τους σε νέες 

αγορές, να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους και να αυξήσουν την επάρκειά τους. 

Ωστόσο, κάποιες άλλες επιχειρήσεις που επιδιώκουν τη μείωση του λειτουργικού 

κόστους αποφεύγουν την ενσωμάτωση της καινοτομίας (Sakellaris, 2019). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει το μοντέλο EntreComp Progression Model, το οποίο 

δεν καθορίζει μια γραμμική ακολουθία βημάτων υποχρεωτική για όποιον επιθυμεί να 
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πραγματοποιήσει ένα επιχειρηματικό εγχείρημα, αντίθετα δείχνει ότι τα όρια του 

ατομικού και συλλογικού επιχειρηματικού ανταγωνισμού μπορούν να αναπτυχθούν με 

σκοπό την επίτευξη μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας μέσα από τις επιχειρηματικές 

πρωτοβουλίες. Το μοντέλο αυτό αντανακλά την πολυπλοκότητα  του τομέα της 

επιχειρηματικότητας, που αγγίζει πολλές όψεις της καθημερινότητας και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως οδηγός πολλών διαφορετικών επιχειρηματικών χρήσεων. 

Αποτελείται από τέσσερα κύρια επίπεδα (Bagicalupo et al., 2016). 

• Επίπεδο ίδρυσης (Foundation level): στο επίπεδο αυτό η επιχειρηματική αξία 

δημιουργείται με εξωτερική υποστήριξη. 

• Ενδιάμεσο επίπεδο (Advanced level): η επιχειρηματική αξία δημιουργείται με 

αυξανόμενη αυτονομία. 

• Προχωρημένο επίπεδο (Intermediate level): αναπτύσσεται το αίσθημα ευθύνης 

για τη μετατροπή των ιδεών σε δράση. 

• Επίπεδο εμπειρογνωμόνων (Expert level): στο επίπεδο αυτό η αξιοποίηση της 

ευκαιρίας την κατάλληλη στιγμή έχει στρατηγική σημασία, καθώς μπορεί να 

οδηγήσει σε μεγάλη ανάπτυξη, επαναστατική καινοτομία ή ριζικό 

μετασχηματισμό. 

 

Η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών έχει δώσει ώθηση στα επιχειρηματικά 

μοντέλα ώστε να γίνεται λόγος πλέον για τεχνολογικές καινοτομίες και για νέα 

ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα. Η εμφάνιση αυτών των νέων μοντέλων έχει 

συμβάλει στην είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά, οι οποίες μέσω του 

ηλεκτρονικού εμπορίου προσφέρουν νέες δυνατότητες στους καταναλωτές. Ορισμένα 

από τα νέα ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα είναι το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-

business), η οικονομία διαμοιρασμού (sharing economy), το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-

commerce). Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικά καθώς μπορούν να 

επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στις διεθνείς αγορές χωρίς μεγάλο κόστος, έχουν 

επίσης τη δυνατότητα να αποθηκεύουν και να ανακτούν πληροφορίες, να παίρνουν 

ανατροφοδότηση και να επανασχεδιάζουν προϊόντα/υπηρεσίες και διαδικασίες. Αλλά 

και για τους καταναλωτές τα οφέλη είναι πολλαπλά καθώς εξοικονομούν χρόνο, έχουν 

την ευκαιρία της εύκολης αναζήτησης πληροφοριών και της σύγκρισης ομοειδών 

προϊόντων/υπηρεσιών μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων. Γενικότερα τα ψηφιακά 
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μοντέλα προσφέρουν πληρέστερη διάχυση της πληροφορίας και ευκολότερη και 

ισότιμη πρόσβαση στις αγορές αγαθών (Καζόγλου, 2019).   

 

 

 

 

 

4.4 Οι νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) και η σημασία τους 

Κύριο χαρακτηριστικό των νεοφυών επιχειρήσεων είναι η ταχεία τους ανάπτυξη. Ο 

ρυθμός ανάπτυξης επηρεάζεται από την αναγκαιότητα των προς πώληση προϊόντων 

και υπηρεσιών αλλά και από τη δυνατότητα εξυπηρέτησης μεγάλου αριθμού 

καταναλωτών ταυτόχρονα ή σε σύντομο χρονικό διάστημα.  (Έξαρχος, 2017).  

Η δημιουργία των νεοφυών επιχειρήσεων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τρεις 

παράγοντες, τον οργανωτικό, το management, τον επιχειρηματικό. Η οργανωτική 

προσέγγιση αφορά στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σχεδιάζονται η λειτουργία μιας 

επιχείρησης και οι διαδικασίες κατά τη φάση της αρχικής της ανάπτυξης, παράγοντες 

που επηρεάζουν σημαντικά τη δομή και την απόδοσή της. Το management σχετίζεται 

με τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων καθώς και με τις σχέσεις των οργανωτικών 

χαρακτηριστικών αν ληφθεί υπόψη ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις είναι οντότητες  

ατόμων ή ομάδων που συντονίζουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη κοινών 

στόχων. Η επιχειρηματική προσέγγιση αφορά στα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία. 

Συνολικά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πτυχές μικρο- μεσοπρόθεσμου και 

μακροπρόθεσμου επιπέδου, καθώς η επιχειρηματικότητα αφορά την ιδέα, τη 

δημιουργικότητα, την καινοτομία, την ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών, την ευκαιρία. 

Οι έννοιες αυτές είναι αναπόσπαστα τμήματα των νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς η 

μετουσίωση των ιδεών σε επιχειρήσεις για τη δημιουργία νέων δρόμων και τη 

δημιουργία αξίας μέσω της αναγνώρισης της ευκαιρίας, βρίσκονται στον πυρήνα της 

φιλοσοφίας αυτών των επιχειρήσεων  (Salamzadeh & Kawamorita, 2015).  

Η ανάδυση και ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο 

οικοσύστημα το οποίο περιβάλλει αυτού του είδους τις επιχειρήσεις. Η ειδοποιός 

διαφορά τους από τις άλλες νεοσύστατες επιχειρήσεις έγκειται στον εντοπισμό μιας 

νέας μοναδικής και πρωτοποριακής ιδέας την οποία προωθούν άμεσα στην ευρύτερη 

αγορά προσδοκώντας την ταχύτερη δυνατή απόδοση της επένδυσης. Χαρακτηριστικό 
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είναι επίσης ότι τα νέα πρωτοποριακά προϊόντα/υπηρεσίες διοχετεύονται στην 

παγκόσμια αγορά, ωστόσο είναι σχεδιασμένα για να ικανοποιούν τις ανάγκες της 

τοπικής ή/και της εθνικής αγοράς. Η ταχύτατη ανάπτυξη των προϊόντων/υπηρεσιών 

και η άμεση κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών αποτελούν τον κεντρικό στόχο 

των startups. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν εκθετικά τις 

δραστηριότητές τους χωρίς περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, αλλά με 

τη χρήση των καινοτόμων νέων τεχνολογιών και με καινοτόμα επιχειρηματικά 

μοντέλα. Εκτός από την καινοτομία, οι νεοφυείς επιχειρήσεις διακρίνονται για τη 

χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου που λαμβάνουν, για παράδειγμα από επενδυτές 

όπως οι Angel Investors5 που στοχεύουν στο άμεσο και μεγάλο κέρδος παρά το 

επιχειρηματικό ρίσκο. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες πηγές χρηματοδότησης: φίλοι-

οικογένεια-οικείοι (3f: family-friends-fools), χρηματοδότηση από μικρά 

επιχειρηματικά κέντρα, χρηματοδότηση από το κοινό (crowdfunding) κεφάλαιο 

ρίσκου (venture fund) (Λιγομιάδης, 2019). 

 

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις, αν και διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς τη φύση τους, 

ωστόσο έχουν έναν κύκλο ζωής που αφορά την ακολουθία των δραστηριοτήτων και 

των σταδίων που απαιτούνται σε κάθε επιχείρηση αυτού του είδους. Τα στάδια του 

κύκλου ζωής των startups είναι τα εξής: 

• Στάδιο εκκίνησης: ατομική προσπάθεια, οικογένεια και φίλοι, χαμηλές 

επενδύσεις. 

• Στάδιο καλλιέργειας/επώασης: ομαδική εργασία, αξιολόγηση, μεσαίες 

επενδύσεις, επιταχυντές. 

• Στάδιο δημιουργίας: οργανωτικές ρυθμίσεις, εταιρική χρηματοδότηση, υψηλές 

επενδύσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια. 

 

Το ελληνικό οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων αναδύθηκε κατά τη διάρκεια 

της οικονομικής κρίσης και έκτοτε διανύει μια περίοδο επιτυχίας. Υπολογίζεται ότι οι 

νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα αριθμούνται σε 562 και οι επενδυτές σε 2.807 

σύμφωνα με την AngelList, ενώ σύμφωνα με το F6S, ένα άλλο κοινωνικό δίκτυο 

καταγραφής, αριθμούνται 925 νεοφυείς επιχειρήσεις. Το οικοσύστημα αυτό 

αποτελείται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις (startups), τις θερμοκοιτίδες επώασης και 

 
5 Οι Angel Investors είναι άτομα ή ομάδες που επενδύουν στις startup επιχειρήσεις με σκοπό το κέρδος.  
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τους επιταχυντές (incubators, accelerators) και από τα κεφάλαια επιχειρηματικού 

ρίσκου (venture funds). Οι επενδυτές ρίσκου που στηρίζουν τις ελληνικές startups 

είναι: 

➢ Openfund II 

➢ Piraeus Jeremie Tech Catalyst Fund 

➢ Elikonos Jeremie Sicar 

➢ Odyssey Venture Partners 

➢ Fundbox Capital 

➢ NBG Business Seeds 

 

Οι θερμοκοιτίδες και οι επιταχυντές είναι ζωτικά τμήματα του οικοσυστήματος των 

νεοφυών επιχειρήσεων. Οι θερμοκοιτίδες συνήθως στηρίζουν την επιχείρηση στα 

πρώτα της βήματα, ενώ οι επιταχυντές αποσκοπούν στην επαύξηση της ανάπτυξής 

της. Οι πιο σημαντικοί οργανισμοί στην Ελλάδα με αυτό τον ρόλο είναι: 

 

➢ Metavallon 

➢ Startech Ventures 

➢ Venture Garden 

➢ Stage Two 

➢ Iqbility 

➢ EGG (enter-go-grow) by Eurobank 

➢ Corallia 

➢ Technology Park ‘Lefkippos’ 

➢ Thessaloniki Technology Park 

➢ VIVA Nest 

➢ Athens Digital Lab 

➢ Innovathens 

➢ Athens Centre for Entrepreneurship and Innovation (AceIn) 

➢ The Athens Startup Business Incubator (Th.E.A.) 

 

Έως πρόσφατα οι επιταχυντές που λειτουργούσαν στην Ελλάδα δεν προσέφεραν 

χρηματοδότηση. Τόσο η προσφορά τους όσο και η αξία τους ήταν αδύναμη και γι’ 

αυτό λίγες μόνο επιτυχημένες περιπτώσεις χρηματοδότησης startups έχουν συνδεθεί 

με προγράμματα επιταχυντών και θερμοκοιτίδων. Οι πηγές χρηματοδότησης ήταν τα 
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ίδια κεφάλαια στα αρχικά στάδια και στα επόμενα στάδια υπήρξε κρατική 

χρηματοδότηση χάρη στα ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα και σημαντικός καταλύτης στο αθηναϊκό οικοσύστημα νεοφυών 

επιχειρήσεων που υποστηρίχθηκε από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση (NSRF 2007-2013) 

ήταν το πρόγραμμα “Project Athens diktio.co”, το οποίο παρείχε οικονομική στήριξη 

σε εννέα δημόσιους ή πανεπιστημιακούς συνεργατικούς χώρους (co-working spaces) 

και θερμοκοιτίδες, συμπεριλαμβανομένων των AceIn, Innovathens, EkinisiLab. Μετά 

την ολοκλήρωση του προγράμματος το 2015 η πρωτοβουλία ατόνισε και μόνο τρεις 

από τις αρχικές θερμοκοιτίδες επιβιώνουν και λειτουργούν σήμερα (Startups in 

Greece, 2017). 

 

Εικόνα 14 Το ελληνικό οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων 

Πηγή: Slide 1 (enterprisegreece.gov.gr) 

 

 

Οι περισσότερες ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

Βιομηχανικής Τεχνολογίας, στην κατηγορία Παραγωγής Τεχνολογικού Εξοπλισμού σε 

ποσοστό 17,1%. Η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλό βαθμό διεθνοποίησης των startups 

(43,8%), η πλειοψηφία των οποίων (71,5%) έχουν ετήσια έσοδα κατά μέσο όρο 50.000 

ευρώ κατέχοντας τη χαμηλότερη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών συνολικά. Το 

2017 ένα ποσοστό περίπου 14% είχε ετήσια έσοδα 50.000€-150.000€ και επίσης ένα 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/files/pdf/startup2019/5-The-Greek-Startup-Scene_2019.pdf
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ποσοστό 14% περίπου είχε ετήσια έσοδα 150.000€-500.000€. Ο εγχώριος τομέας 

επιχειρήσεων πληροφορικής, ΜμΕ και μεγαλύτερων, συμβάλλει σε προτιθέμενη αξία 

στην οικονομία κατά 830 εκατομμύρια ευρώ, και από αυτές το ¼ αφορά νεοφυείς 

επιχειρήσεις και επιχειρήσεις οργανωμένες σε συστάδες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της 

Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, στις οποίες συνυπολογίζεται η αξία των ιδιωτικών 

επενδυτικών κεφαλαίων στις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις, η αξία του τομέα 

πληροφορικής μπορεί να φθάσει το 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2020 προσφέροντας 

περίπου 20.000 θέσεις εργασίας.  Οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις σε 

συστάδες συμβάλλουν κατά τα ¾ σε αυτή την αξία. 

Η ανάπτυξη των ελληνικών startups μέσα στην κρίση και συγκεκριμένα από το 2012 

έως το 2016 είναι ιδιαίτερα σημαντική. Περισσότερα από 250 εκατομμύρια ευρώ 

επενδύθηκαν το διάστημα αυτό. Ξένοι επενδυτές απέκτησαν μεγάλο μέρος των 

μεριδίων των επιχειρήσεων. Το 2017 τέσσερις επιχειρηματίες startups 

συμπεριελήφθησαν στη λίστα του Forbes και άλλοι δύο το 2018. 

 

 

 

Εικόνα 15 Επενδύσεις στις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις 

Πηγή: Slide 1 (enterprisegreece.gov.gr) 

  

 

Τα Υπουργεία Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και η ελληνική κυβέρνηση 

βρίσκονται σε συνεργασία με κοινότητες νέων επιχειρηματιών μέσω της ψηφιακής 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/files/pdf/startup2019/5-The-Greek-Startup-Scene_2019.pdf
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πλατφόρμας StartupGreece. Η πλατφόρμα αποτελεί έναν χώρο πληροφόρησης, 

δικτύωσης και συνεργασίας που επιδιώκει να δημιουργήσει μια νέα γενιά 

επιχειρηματιών στην Ελλάδα. Στόχος είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η 

υποστήριξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα, η στοχευμένη 

πληροφόρηση, η δημιουργία ενός περιβάλλοντος δικτύωσης μέσω του διαδικτύου και 

η ανάπτυξη της συνεργασίας.  

Οι περισσότερες ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην 

πρωτεύουσα της χώρας, την Αθήνα, αν και υπάρχουν κάποιες που λειτουργούν σε 

πόλεις, όπως Πάτρα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, όπου εδρεύουν τα 

Πολυτεχνεία. Σύμφωνα με  το EDCi (European Digital City Index) η Αθήνα βρίσκεται 

στην 56η θέση ανάμεσα σε 60 πόλεις όσον αφορά στην ψηφιακή υποδομή, στην 

επιχειρηματική κουλτούρα και στις συνθήκες αγοράς. Αναφορικά με την πρόσβαση 

στα κεφάλαια βρίσκεται στην 53η θέση και στη χρηματοδότηση αρχικών σταδίων στην 

60η θέση. Το 28,4% των επιχειρηματιών είναι γυναίκες (ευρωπαϊκός μέσος όρος 

14,8%), το 57,1% είναι ηλικίας από 25 έως 34 ετών και το 40% από 45 έως 54 ετών. 

Κυρίως η ίδρυση των επιχειρήσεων γίνεται από ομάδα ατόμων, με ποσοστό 94,3%, 

που είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη. Το 42,3% των νεοφυών επιχειρήσεων 

βασίζεται σε κεφάλαια των επιχειρηματιών, ενώ μόνο το 36% έχουν λάβει εξωτερικά 

κεφάλαια. Περισσότερες από τις μισές ελληνικές startups (52,8%) παράγουν έσοδα 

στην εγχώρια αγορά, το 32,1% στις ευρωπαϊκές χώρες και το 15,1% στην παγκόσμια 

αγορά. Παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό διεθνοποίησης (43,8%). Η πλειοψηφία (71,5%) 

παράγει έσοδα έως 50.000€, που αποτελεί τη χαμηλότερη θέση μεταξύ των 

ευρωπαϊκών χωρών. Ένα ποσοστό 14,3% κερδίζει 50.000€-150.000€ και ένα ακόμα 

14,3% 150.000€-500.000€. Στην Ελλάδα απασχολούν κατά μέσο όρο 5,5 άτομα, ενώ ο 

ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 12 άτομα. 

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές startups προέρχονται από 

το πολιτικό σύστημα. Σε μέτρηση του IEF (Index of Economic Freedom) το 2016 η 

Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη από το τέλος μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών αναφορικά 

με την κρατική επιρροή στην οικονομική δραστηριότητα και με τον βαθμό προστασίας 

της οικονομικής ελευθερίας. Επίσης, σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις του World 

Economic Forum για τον ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος ως παράγοντα 

καινοτομίας, οι Έλληνες δεν εκτιμούν ιδιαίτερα τα Πανεπιστήμια και τη συνεισφορά 

του σχολείου στη προαγωγή της επιχειρηματικής σκέψης (Startups in Greece, 2017).  
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Το ελληνικό οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων είναι ακόμα σχετικά «νέο» στην 

Ελλάδα, όμως ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυσκολίες δείχνει εμφανή σημάδια 

ανάπτυξης παρά τις προκλήσεις που παρουσιάζονται τόσο από τη θέση της χώρας στις 

διεθνείς αγορές όσο και από τους ίδιους τους Έλληνες τους πολίτες. Από το 2013 και 

εξής ο αριθμός των startups έχει αυξηθεί καθώς επίσης και ο αριθμός των startups που 

έχουν εισδύσει σε συγκεκριμένους κύκλους χρηματοδότησης και έχουν επεκταθεί 

διεθνώς. Η ελληνική πολιτεία δείχνει να έχει κάνει μερικά βήματα προς τα εμπρός 

διευκολύνοντας τη νεανική επιχειρηματικότητα. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή στήριξη έχει 

συμβάλει καθοριστικά (Startups in Greece, 2017). Το νέο ταμείο EquiFund αναμένεται 

να ισχυροποιήσει περισσότερο τη ροή των νέων ανθρώπων που επιθυμούν να 

ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Άλλη μια πηγή ευρωπαϊκής στήριξης είναι το 

πρόγραμμα Horizon 2020 που περιλαμβάνει ICT δράσεις με 9 δισεκατομμύρια ευρώ 

(Slide 1 (enterprisegreece.gov.gr)). 

 

 

 

 

 

4.5 Πράσινη επιχειρηματικότητα 

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η ενσωμάτωση της καινοτομίας αποτελούν 

τον μοχλό της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και της συνακόλουθης οικονομικής 

ανάπτυξης ιδίως μετά από μια περίοδο παρατεταμένης κρίσης. Ωστόσο, σήμερα η 

οικονομική ανάπτυξη δεν νοείται χωρίς την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η 

εκμετάλλευση των φυσικών πόρων στην παραγωγική διαδικασία και η περιβαλλοντική 

επιβάρυνση από τη λειτουργία των επιχειρήσεων έχουν αναδείξει την ανάγκη 

επαναπροσδιορισμού της έννοιας της ανάπτυξης, ενσωματώνοντας τις 

περιβαλλοντικές προκλήσεις ως οικονομικές ευκαιρίες. 

Στο επίκεντρο βρίσκεται η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με σκοπό 

την αποφυγή της κλιματικής αλλαγής. Πρόκειται για τον οικολογικό εκσυγχρονισμό ο 

οποίος βασίζεται στην τεχνολογία και την καινοτομία με σκοπό την επίλυση των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η πράσινη οικονομία σε 

συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες αποτελεί πλέον την κεντρική επιχειρηματική 

στρατηγική στον αναπτυγμένο κόσμο. Οι ονομαζόμενοι πράσινοι επιχειρηματίες είναι 

https://www.enterprisegreece.gov.gr/files/pdf/startup2019/5-The-Greek-Startup-Scene_2019.pdf
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αυτοί οι οποίοι συνδυάζουν τους περιβαλλοντικούς και επιχειρηματικούς στόχους και 

επιδιώκουν να επιτύχουν τον κοινωνικό και ηθικό μετασχηματισμό στον τομέα στον 

οποίο εμπλέκονται. Η πράσινη επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει την περιβαλλοντική 

συνειδητοποίηση και την επιχειρηματική δράση και με αυτή τη μορφή ανοίγει τον 

δρόμο προς την πράσινη οικονομία (Gibbs & O’Neill, 2012). 

Η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι η επιχειρηματικότητα που έχει θετική επίδραση 

στο περιβάλλον και συνίσταται στη δραστηριότητα που εξασφαλίζει ένα πιο βιώσιμο 

μέλλον (Bagicalupo et al., 2016).  

Οι πράσινοι επιχειρηματίες επιχειρούν σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και 

ακολουθούν δρόμους που συχνά έχουν υψηλό ρίσκο ενώ το αποτέλεσμα του 

εγχειρήματος δεν είναι προβλέψιμο. Οι δραστηριότητές τους, κινούμενες από 

εσωτερικά κίνητρα, έχουν ένα συνολικό θετικό αποτέλεσμα στο φυσικό περιβάλλον 

και στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και συνειδητά στοχεύουν στην εξασφάλιση 

ενός βιώσιμου μέλλοντος. Σήμερα η πράσινη επιχειρηματικότητα δημιουργεί νέες 

οικονομικές ευκαιρίες τόσο για τις πολυεθνικές εταιρείες όσο και για τις ΜμΕ. Ο 

ιδιωτικός τομέας, που δίνει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη, καταλαμβάνει έναν 

αυξανόμενο ουσιαστικό ρόλο στο να βρει λύσεις στις παγκόσμιες προκλήσεις 

βιωσιμότητας. Οι πράσινες επιχειρήσεις όλο και περισσότερο αποδεικνύουν ότι η 

βιωσιμότητα δεν σχετίζεται μόνο με το κόστος αλλά παρέχει την ευκαιρία της αύξησης 

των εσόδων και της ενίσχυσης της αφοσίωσης των καταναλωτών, ενώ συγχρόνως 

προστατεύει το περιβάλλον. Για την επίτευξη της βιωσιμότητας και την προώθηση της 

κουλτούρας της καινοτομίας σε όλα τα επίπεδα, οι επιχειρήσεις υιοθετούν μεθόδους 

εξοικονόμησης των υδατικών πόρων, απαγκίστρωσης από το διοξείδιο του άνθρακα, 

μείωσης των στερεών αποβλήτων, ανακύκλωσης μετά την κατανάλωση, προχωρούν 

σε μετρήσεις κόστους και οφέλους και ασκούν επιρροή στις κυβερνήσεις προκειμένου 

να βελτιώσουν την εκπαίδευση και τις δεξιότητες των εργαζομένων (Farinelli et al, 

2013). 

Η πράσινη επιχειρηματικότητα επηρεάστηκε από την πρόσφατη οικονομική κρίση, 

καθώς οι πράσινες τεχνολογίες προϋποθέτουν την ύπαρξη κεφαλαίων για επενδύσεις, 

η εξεύρεση των οποίων όμως κατέστη δυσχερής λόγω της χρηματοπιστωτικής 

ασφυξίας. Ωστόσο, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές της επένδυσης στην πράσινη 

επιχειρηματικότητα παραμένουν εξαιρετικά σαφείς καθώς οι βασικές παράμετροι που 

στηρίζουν αυτή την ανάπτυξη παραμένουν ισχυρές. Παρά το γεγονός ότι οι πράσινες 

αγορές δεν είναι «υδατοστεγείς» στο τσουνάμι της οικονομικής κρίσης, η πράσινη 
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επιχειρηματικότητα παρουσιάζεται ως ευκαιρία πρωτοπόρου και δυναμικής εξόδου 

από τη δύσκολη συγκυρία, γεγονός που αναγνωρίζεται και από τις εθνικές 

κυβερνήσεις. Σημαντικό τμήμα των εθνικών προϋπολογισμών διατίθεται για την 

πράσινη επιχειρηματικότητα με σκοπό την ενίσχυση της οικονομίας (Trigkas, et al, 

2012). 

Σύμφωνα με το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 

(Ενέργειας), η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι μάλλον η μόνη βιώσιμη λύση για την 

Ελλάδα. Συνίσταται σε μια νέα στρατηγική για την έξοδο από την πρόσφατη κρίση 

στοχεύοντας στην αναδόμηση της παραγωγικής βάσης της χώρας, στην ισορροπημένη 

περιφερειακή ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όλα αυτά είναι 

δυνατό να επιτευχθούν με την επένδυση στη γνώση, την καινοτομία και τις νέες 

τεχνολογίες. Αυτή η προοπτική ανάπτυξης ανοίγει τον δρόμο για νέες δυνατότητες και 

δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για το σύνολο των τομέων της οικονομικής 

δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό, τα περιβαλλοντικά εργαλεία που υιοθετούνται από 

τις επιχειρήσεις συμβάλλουν αποφασιστικά στην προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών 

δραστηριοτήτων παραγωγής, υπηρεσιών, προϊόντων. Αυξάνουν την εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών και προάγουν την ανάπτυξη ευφυών και βιώσιμων επιχειρήσεων 

(Trigkas, et al, 2012). 

Η ενσωμάτωση της πράσινης επιχειρηματικότητας και η υιοθέτηση των πράσινων 

επιχειρηματικών πρακτικών από τις επιχειρήσεις προϋποθέτει ένα σύνολο 

περιβαλλοντικών κυβερνητικών πολιτικών, νόμων και ρυθμίσεων που θα 

υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται σε συγκεκριμένα πρότυπα. Αυτά τα 

εργαλεία πολιτικής θα ωθήσουν τους επιχειρηματίες να επενδύσουν σε 

περιβαλλοντικές διαχειριστικές πρακτικές προκειμένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Η περιβαλλοντική νομοθεσία μπορεί να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να 

παράγουν νέα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα προσθέτοντας αξία στη συνολικά 

οικονομική ανταγωνιστικότητα και στην προστασία του περιβάλλοντος (win-win 

theory) (Nikolaou et al, 2009). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συμπερασματικά, γίνεται φανερό ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008-2009 

αποτέλεσε ένα κρίσιμο γεγονός της πρόσφατης παγκόσμιας οικονομικής ιστορίας, το 

οποίο επηρέασε την οικονομική και κοινωνική ζωή των χωρών του πλανήτη. Στην 

πραγματική οικονομία οι δυσμενέστατες συνέπειες έγιναν ορατές με την έκδηλη 

μείωση της οικονομικής ανάπτυξης και την αύξηση των ποσοστών ανεργίας. Η 

εκδήλωση της οικονομικής κρίσης είχε ως αποτέλεσμα να αναδυθούν στην επιφάνεια 

οι μακροοικονομικές ανισορροπίες και οι διαρθρωτικές αδυναμίες χωρών, όπως η 

Ελλάδα, οι οποίες δεν μπόρεσαν άμεσα να ανακάμψουν, αλλά χρειάστηκαν εξωτερική 

οικονομική αρωγή και ενίσχυση.  

Στην Ελλάδα η έναρξη της κρίσης τοποθετείται το 2009 όταν από την κυβέρνηση 

ανακοινώθηκε έλλειμμα του ΑΕΠ της τάξης του 15,4%. Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες 

και αλυσιδωτές. Η διόγκωση του δημόσιου χρέους οδήγησε στον εξωτερικό δανεισμό, 

τον οποίο εγγυήθηκαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς η αξιοπιστία της χώρας στις χρηματοπιστωτικές 

αγορές έπεσε κατακόρυφα. Η σύναψη δανείων συνοδεύτηκε από τη δέσμευση για 

αυστηρά μέτρα λιτότητας τα οποία έπληξαν την οικονομία και την κοινωνία και 

προκάλεσαν πολιτική αναταραχή και αβεβαιότητα. Στον επιχειρηματικό τομέα οι 

συνέπειες ήταν ιδιαίτερα σοβαρές κυρίως για τις ΜμΕ. 

Έως το 2010 ο ρυθμός της επιχειρηματικής ανάπτυξης δεν επηρεάστηκε εμφανώς, ενώ 

από το 2011  και εξής ο τομέας της επιχειρηματικότητας αποδυναμώθηκε λόγω της 

έλλειψης επιχειρηματικών ευκαιριών και της ταυτόχρονης απουσίας διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων που θα μπορούσαν να στηρίξουν έναν τόσο ζωτικό για την οικονομία 

κλάδο. Χαρακτηριστικό της περιόδου υπήρξε η αύξηση της επιχειρηματικότητας 

αρχικών σταδίων ανάγκης και η μείωση επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων 

ευκαιρίας, γεγονός που ερμηνεύεται από την αύξηση της ανεργίας και το κλίμα 

αβεβαιότητας που επικράτησε. Συγχρόνως σημειώθηκε αναστολή της λειτουργίας 

αρκετών υφιστάμενων επιχειρήσεων και εμφάνιση νέων και νεοφυών επιχειρήσεων. 

Είναι γεγονός ότι οι ΜμΕ στην Ελλάδα, εξαιτίας του πλήθους τους, της προστιθέμενης 

αξίας τους στην ελληνική οικονομία, των θέσεων εργασίας που προσφέρουν, 

συγκροτούν τον επιχειρηματικό ιστό της χώρας και αποτελούν έναν βασικό πυλώνα 

της οικονομίας και της κοινωνίας. Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι 

ΜμΕ κατά την περίοδο της κρίσης ήταν η μείωση της καταναλωτικής ζήτησης, η 
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αύξηση της φορολογίας, η αύξηση του λειτουργικού και ενεργειακού κόστους, η 

έλλειψη ρευστότητας και η δυσκολία πρόσβασης στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε 

συνδυασμό με τα υψηλά επιτόκια. Παράλληλα, δέχθηκαν την πίεση του ανταγωνισμού 

των μεγάλων επιχειρήσεων αλλά και των εισαγόμενων φθηνότερων προϊόντων. Όλα 

αυτά οδήγησαν σε συρρίκνωση του αριθμού των ΜμΕ ιδίως τη διετία 2014-2016. 

Παράλληλα, το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τους στόχους της 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της πράσινης επιχειρηματικότητας έθετε στο 

περιθώριο τις ΜμΕ, οι οποίες δεν ήταν σε θέση να επενδύσουν σε επιπλέον 

ανθρώπινους και υλικούς πόρους προκειμένου να συμπορευτούν με τις εξελίξεις στον 

επιχειρηματικό κλάδο. 

Παρόλα αυτά, η κρίση αποτέλεσε μια περίοδο ανασύνταξης των δυνάμεων του 

επιχειρηματικού τομέα, αναζήτησης νέων ευκαιριών για ανάπτυξη μέσω της 

καινοτομίας. Η καινοτομία εμφανίζεται ως αναγκαία συνθήκη για την επέκταση των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων πέρα από τους παραδοσιακούς δρόμους και αφορά 

κάθε στάδιο της λειτουργίας των επιχειρήσεων, από την παραγωγή έως τη διανομή και 

την κατανάλωση. Η καινοτομία περικλείει το επιχειρηματικό ρίσκο, ωστόσο αποτελεί 

μια διέξοδο που μπορεί να εγγυηθεί σε μεγάλο βαθμό τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 

ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μιας επιχείρησης. Συγκεκριμένα, η 

καινοτομία μπορεί να σχετίζεται με τη βελτίωση των υφιστάμενων ή τη δημιουργία 

νέων προϊόντων και υπηρεσιών, με τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, με τον 

μετασχηματισμό της οργανωτικής δομής της επιχείρησης, με τη στρατηγική, με το 

management. 

Μέσα σε αυτό κλίμα εξεύρεσης καινοτόμων λύσεων για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας έκαναν την εμφάνισή τους οι νεοφυείς επιχειρήσεις. Πρόκειται 

για επιχειρήσεις που ιδρύονται από έναν ή περισσότερους επιχειρηματίες, οι οποίοι 

επιχειρούν να αναπτύξουν ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία και να τα φέρουν στην 

αγορά, με αρχικά ίδια κεφάλαια. Το ελληνικό οικοσύστημα των νεοφυών 

επιχειρήσεων έκανε την εμφάνισή του την περίοδο της κρίσης και έκτοτε σημειώνει 

ανάπτυξη. Πολλοί εμπνευσμένοι και φιλόδοξοι επιχειρηματίες εργάζονται πάνω σε 

καινοτόμες ιδέες και πρωτοπόρα επιχειρηματικά μοντέλα.  

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω της καινοτομίας στρέφεται σήμερα στην 

πράσινη επιχειρηματικότητα, η οποία στοχεύει στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας της 

επιχείρησης και της ενίσχυσης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με όρους 

περιβαλλοντικής προστασίας. Ωστόσο, η μετάβαση στην πράσινη οικονομία απαιτεί 
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την ταυτόχρονη ενσωμάτωση των κινήτρων-ρυθμίσεων από την πλευρά των 

επιχειρήσεων και των ουσιαστικών λύσεων από την πλευρά των κυβερνήσεων. Η 

υλοποίηση του ολιστικού οράματος της δημιουργίας νέων επιχειρηματικών δρόμων 

μέσω της καινοτομίας και της αλληλεξάρτησης της οικονομικής με την κοινωνική και 

περιβαλλοντική ανάπτυξη προϋποθέτουν συνδυασμένες προσπάθειες του ιδιωτικού 

και του δημόσιου τομέα. 
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